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TR: 
O ministro Paulo Guedes encontrou um argumento, digamos, 
duvidoso para justificar a alegação — falsa, pelos números — de 

que o Brasil estaria crescendo mais do que a média mundial. 

Ele esteve em viagem a Dubai com o intuito firme de angariar 
“petrodólares” para investimentos no Pais e, visando o objetivo, 
resolveu apostar na narrativa otimista. Não parece ter con- 
vencido muitos, pela reação de desconfiança que despertou na 
maioria. Junto dele, o próprio presidente Bolsonaro resolveu 
endossar o coro e disse aos interlocutores árabes que a Amazô- 

nia não estaria ardendo em chamas. Ao contrário, Na inter- 
pretação dele, a floresta da região estaria quase tão preservada 
como à época do Descobrimento em 1500. As fanfarras das 

duas autoridades brasileiras, que soaram como escárnio, não 

ajudaram no retorno almejado. O presidente Bolsonaro chegou 

a exagerar nos rapapés, dizendo que a Arábia Saudita seria o 
parceiro preferido do Pais. Esqueceu, ou quis estrategicamente 

esconder, que os chmeses, europeus e americanos possuem 

hoje negócios muitos mais vultosos por aqui do que o Oriente 
Médio. Os árabes, por sua vez, são, decerto, fortes candidatos a 
participarem de futuros leilões de óleo e gás no Brasil, Na feira 
de aviação Dubai Airshow, Guedes ressaltou que o programa 

de parceria entre o governo federal e o capital privado tende a 
ser ampliado. Segundo ele, investimentos de R$ 700 bilhões já 

estão garantidos dentro desses programas de parceria. Em sua 
versão alvissareira, a corrente de comércio brasileira deverá 

atingir a marca de meio trilhão de dólares neste ano. Pelos cal- 

culos da pasta, até outubro passado a balança já estaria em US$ 

413 bilhões, o maior valor registrado na série histórica iniciada 

em 1997. Os valores mensais da corrente de comércio variam, 

mas estão girando na casa de US$ 45 bilhões a cada 30 dias. 
Para Guedes, o Brasil está se abrindo de novo e os “notaveis” 

investimentos árabes podem ser uma alavanca extraordinária 
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DE PETRODÓLARES 
na retomada. O Brasil já teria investimentos contratados de 

USs 100 bilhões em áreas como aeroportos, telecomunicações 

e portos, se convertendo em “paraiso dos empreendedores”, 
não mais dos “rentistas” baseados em taxas elevadas de juros, 

como diz o ministro. Foi um cenário róseo o que ele pintou no 

circuito pelo Oriente Médio, numa coreografia bem ensaiada e 
tática. No seu entender, há uma “grande mudança de eixo” em 
curso no desenvolvimento econômico nacional após a queda, no 
passado, numa “armadilha de excesso de intervenção estatal”. 

Para espectadores que assistiram à exposição do ministro, toda 

a conversa jogada ali foi como se ele estivesse falando de outro 
Pais. Contar com dinheiro de fora em um momento como esse 
não parece ser, de todo o modo, o melhor caminho. O comércio 

mundial de mercadorias está desacelerando por causa das inter- 
rupções de produção e de fornecimento em setores estratégicos, 
Os recentes choques de abastecimento somados ao conges- 
tionamento dos portos provocaram a desaceleração, segundo 

a OMC. A demanda por bens comercializados também estaria 

diminuindo e as exportações, caindo, O declínio mais acentuado 
foi sentido no indice de produtos automotivos. De acordo com a 
Organização, as perspectivas para o comércio mundial continu- 

am sendo afetadas por riscos consideráveis, como as dispari- 
dades regionais, a fraqueza continua nas áreas de serviços e 
as taxas desiguais de vacinação, sobretudo nas nações menos 
desenvolvidas. A Covid-19 ainda desponta como grande ameaça 
aos negócios e, nesse sentido, o ministro Guedes, o presidente 

Bolsonaro e todo o governo podem se frustrar muito nas análi- 
ses que lançam nesses circuitos internacionais. 

Carlos José Marques 

Diretor editorial 

FOTOS: ALAN SANTOS/PR | AKIO KON/BLOOMBERG | GABRIEL REIS | DIVULGAÇÃO 



Índice 
CAPA 
A Binance se tornou a corretora que 
mais negocia criptomoedas no 
Brasil, embora seu fundador. 
Changpeng Zhao, tenha registrado 
a empresa com um telefone e um 
e-mail falsos. Entenda como ela 
opera em um limbo legal — e os 
riscos que oferece para investidores 

pág.28 

ENTREVISTA 
DIE | L Ver 

da pr Havea Luiz 

Carlos Dina, 

ESPECIAL 
dado 

Rapahel Vicente, : 
Indice de E ade 
ral al E mM pt ial 
jestaca as CINCE 

npanhias com as 
melhores políticas 
JE MLiSAU 

NEGOCIOS 
Uber dos Onibus a 

Buser, de Marcelo 
Abritta, enfrenta 

SEMANA 
Europa endurece política ambiental e deve 

complicar setores do agro brasileiro 

pãg. 06 

MOEDA FORTE 
GeneOne, do grupo Dasa, recebe R$ 130 

milhões para acelerar diagnósticos genômicos 

pág. 10 

SUSTENTABILIDADE 
indice de pobreza escapa das grandes 

discussões da COP-26 

pág. 18 

DINHEIRO EM BITS 
Weta, do segmento de efeitos especiais, 

é vendida por US$ 1,6 bilhão 

pãg. 50 

COBIÇA 
Reabertura das fronteiras dos EUA aquece 

mercado de hotéis para brasileiros em Miami 

pag. 54 

Sem desconstruir sistema político, 

Brasil não terá crescimento sustentado 

pãg. 66 

a 

CAPA Foto:lstock 

Dinheiro 24/n1/202] 0s 



' : 
0 | | 
J| | ronasemana porcosowross: 

BOMBA NO AGRO 

Europa abre guerra ao desmatamento 
Quem brinca com fogo acaba se queimado. Bolsonaro & Trupe deveriam 
saber que a falácia, a omissão e a inconsequência promovidas pela cúpula 

deste governo teriam efeitos desastrosos, e não apenas ambientalmente, O 
tiro terá como alvo a economia. A Comissão Europeia propôs na quarta-fei- | 

ra (17) proibir produtos do agronegócio originários de áreas ligadas forte- 
mente ao desmatamento e à degradação ambiental. Traduzindo, vem pro- 
blema aí para exportadores de carne e soja. O que os europeus querem defi- 
nir como área de desmatamento está numa imensa zona cinzenta, já que a 

UE pretende considerar até corte legal como práticas ilegais, pois acredita 
que os países fora do bloco adotam legislações frágeis a respeito. Nenhuma 
das commodities de zonas em que houve corte legal ou ilegal de mata depois 
de 31 de dezembro de 2020 poderá ser comercializada no continente. Isso 

vai impactar também importadores e grandes redes de supermercados na 
Europa, que precisarão seguir uma dura legislação para comprovar a ori 
gem dos produtos. O texto precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu, 
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5G total... Lána China 
Enquanto no Brasil atecnologia 56 deve cobrir 
as 27 capitais até julho de 2022, plano conside- 
rado apertado por especialistas do setor, a 

China anunciou que até 2025 todas as suas cida- 
des e pequenas vilas terão conexão com anova 

tecnologia. O número de estações-base por 10 
mil habitantes chegara a 26 ate 2025, afirma o 
plano divulgado pelo Ministério da Indústria e 
Tecnologia da Informação. Com seus 1 4+bilhão 
de habitantes, 1sso significa mais de 360 mil 

estações espalhadas pelo pais. O projeto define 
o papel da indústria da informação e comunica- 

ção como uma “indústria estratégica”, de acordo 
com informações da agência Xinhua, 
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Senado faz proposta para 
substituir a Farra da PEC 
Para presidente JB, o caminho da reeleição 
está pavimentado. E um coquetel que mistura 
aumento ao funcionalismo, dinheiro aos mais 

pobres & necessitados e verbas parlamentares 
no estilo Velha Politica. Traduzindo: dinheiro 

para comprar todo mundo. À questão é que 
mesmo com a PEC do Calote aprovada em dois 

turnos pela Câmara o dinheiro não deve ser 
suficiente. A encrenca parouno Senado, e os 
parlamentares da Casa já anteciparam ao cole- 
ga relator e lider do governo, Fernando Bezerra 
(MDB-CE), que não endossarão a maluquice 

aprovada pelos deputados. Em troca, três deles 
— Alessandro Vieira (Cidadania-SE), José 

Anibal (PSDB-SP) e Oriovisto Guimarães 
(Podemos-PR) — propuseram na quarta-feira 
(17) um arranjo que vai liberar R$ 99 bilhões, 
dinheirama suficiente para pagar R$ 400 por 
um ano a 2] milhões de familias e sobrar. O pulo 

do gato? Jogar os precatórios fora do Teto de 
Gastos “somente no ano que vem”. Também 
ficaria de fora do pacote dos senadores, que pre- 
cisa ser aprovado por 49 votos em dois turnos, 
as famigeradas Emendas do Relator. dinheiro 
escondido na rubrica conhecida por Orçamento 
Paralelo. Para o senador Alessandro Vieira, é 
preciso pensar alternativas que encerrem de 
vez o “absurdo aprovado pela Câmara”. Paulo 
Guedes disse que a proposta de tirar os precató- 
rios do Teto é um erro. “Os prêmios de risco 
subirão”, afirmou. 

NÃO 
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Juros ; pelo 
mundo 

Daqui duas 
semanas 0 
Copom 
deve se 
reunir e 
elevar o 
juroem15 
ponto por- 

centual, para 
9,25%.0 BC pre- 

cisa enfrentar uma 
inflação que anualizada já 
passou dos 10%, A maioria das principais 
economias do mundo ainda prefere o movi- 
mento oposto para dar tração ao cresci- 

mento. No caso de Japão e do BC europeu, 
aúltima mudança ocorreu há cinco anos. 
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dd, 
pessoas a cada 100 mil 
habitantes. Indice de 
contaminados por 

Covid-19 na Alemanha, 
número mais alto 
desde o início da 
pandemia. Foram 

52,8 mil novos casos 
em 24 horas, na 
quarta-feira (17). 

Angela Merkel diz 
que a Situação É 
dramática, O país 
tem mais de 98 

milmortos. 
Apenas 68% dos 
alemães estão 
totalmente 
vacinados, 

indice abaixo 

da média da 
Europa 

Ocidental, 

SUBIRAM 

Chile 

Corela 
do Sul 

Fonte: Glnhal Rates 

ARTENAB3 
O pais do gado ganha um touro 
Para quem esperava pontos, patas, Os investidores da B3 
saudosos da casa dos 130 mil em que o Ibovespa navegava 
em junhoterão de se contentar com a figura ruminosa 
simbolo de Wall Street: um touro, A obra foi inaugurada 
em frente à bolsa brasileira na terça-feira (16) erecebeu o 
nome de Touro de Ouro — seu equivalente nova-iorquino, 
de 1989, é de bronze. Pelo menos é um baita touro. Tem 5m 
de comprimento, 3m de altura e 2m de largura. “Ele repre- 

sentaa força e a resiliência do povo brasileiro”, disse 
Gilson Finkelsztain, CEO da B3. A peça é do artista Rafael 
Brancatellh e foi patrocinada pelo economista Pablo Spver. 
O novo simbolo, para absoluta surpresa de ninguem, já 
havia virado meme. “BorbaGado” e “TouroFarialimer” se 
espalharam por redes sociais. Na quarta-feira (17) aobra 
foi alvo de protestos. Grupos colaram no Touro de Ouro 

um cartaz estilo lambe-lambe com a palavra “Fome”. 
Decididamente o Brasil não é um pais para amadores. 

“Você deve ter 
consciência de que 
o governo, sem a 

atenção constante de 
pessoas altamente 
qualificadas, com as 
métricas corretas, 
acabará por não 
fazer as coisas 
muito bem. 
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Ago/202] Europa 

Out/202] Índia 

Nov/207] Japão 
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Out/2071 | Turquia 

INFLAÇÃO GLOBAL 
Alta deve durar mais que previsto 
Mohamed El-Erian, consultor econômico-chefe 
da Allianz e ex-CEO da gestora de investimentos 
Pimco, afirmou na quarta-feira (17) em evento do 

Bradesco BBI que teremos em 2022 nos paises 
desenvolvidos “uma inflação bem acima do pre- 
visto pelos bancos centrais”, devido a um rearran- 
jo na cadeia global de suprimentos, por causa da 
pandemia de Covid-19. Isso pode fazer com que 
instituições como o Federal Reserve aumentem 
os juros num ritmo acima do previsto, impactan- 
do diretamente economias como a do Brasil. 
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Moedaforte 

GENÉTICA DO 
LREOLIMENTO 
A GeneOne, empresa especializada em exames genéti- 
cos da rede Dasa, está multiplicando 5eus resultados. 
Criada em 2018 e com mais de 800 unidades no Brasil, a 

healthtech recebeu investimento de R$ 130 milhões em 
instalações, aparelhos e aquisições. Segundo o executi- 
vo que comanda a operação, Gustavo Riedel, a deman- 
da por diagnósticos a partir de exames genômicos está 
crescendo exponencialmente e se tornando cada vez a 
mais acessível à população. Ao antecipar o diagnóstico ».. 

de possíveis doenças que podem surgir no futuro, a 
partir dos exames da genética do paciente, há uma 

efetividade maior no tratamento e na cura. Isso é 

“gestão da Saúde”, afirmou Riedel. Em menos de quatro 
anos, à ssduandos se tornou uma das marcas mais rele- 

7 & Além deter 2millaborató- | 
PO ecossistema Dasa, 

POR HUGO CILO 

“q (a 

| 

à 59 marcas, a empresa alcança um | ec 
público de 20 milhões de pessoas por ano. Atualmente, | ss e» 
a GeneOne oferece | mil exames genômicosemseis 16 
áreas da medicina: oncologia, onco-hematologia cars ml a? 
diologia, doenças raras, reprodução humana e medicina 
fetal e farmacogenômica. E está est do uma nova 
vertical na área de oftalmologia, Depois de crescer 13% 
entre janeiro a agosto Vet ano, à GeneOne vai acelerar 
seu projeto de expansão internacional. Os dois LC 
Técnicos de Operações (NTOS) oe hoje f ficam em Sã 
Paulo e na Zonamerica (Zona F anca ga 

ganharão reforço com aabertura je ope no Cine 
e na Colômbia em janeiro de 2022. “0 fu tur A medici- 
na passa pelos exames genômicos e estara To - pia 
para liderar também nesse setor.” 

a 

UMA FÁBRICA DE ENERGIA DA BRF 

A BRF vai investir cerca de R$ 25 milhões em painêis solares em 

instalações de distribuição onde a companhia tem operações 
no Oriente Médio. À iniciativa se deu em parceria com a Global 
Shipping & Logistics (GSL), dos Emirados Árabes Unidos, e a Al 
Madina Logistics Services (AMLS), de Omã. O objetivo é se tornar 
carbono zero até 2040, Segundo Mariana Modesto, diretora de 
sustentabilidade, a instalação dos painéis reforça o compromisso 
ambiental da empresa. “Buscamos cada vez mais a descarboniza- 

ção das nossas operações no Brasil e no mundo”, disse. 
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FINANÇAS SÃS 
MENTE SÁ 
DINDICE DE ENDIVIDAMENTO DAS 

FAMILIAS NÃO PARA DE CRESCER E 

450) TEM AFETADO DIRETAMENTE À 

SAUDE MENTAL DOS BRASILEIROS, 

VN LEVANTAMENTO REALIZADO 

PELA ACORDO CERTO, EMPRESA 

OUEATUA COMO CONEXÃO ENTRE 

CECONSLIMIDOR ENDIVIDADO E 

EMPRESAS PARCEIRAS, CONSTATOU 

SS0 CONFIRA 

HI dos consumidores 

Ú | À têmoujátiveram 

alterações de humor por causa 
das preocupações relaciona- 

das às dividas 

liy têm sofrido de 
insônia por causa 

das dividas 

tu! disseram ter crise 
À deansiedade 

Fonte: Acordo Certo 
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UNIFICA TUDO 
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DO tiveram mais 

0) discussões 
notar 

D) 0/7. dos consumi- 
h Y dores estão 

pendurados 
no cartão de 

crédito 

[ul estão em 

304 negociação 

de dividas 

DÓ 0/ estão com 

30% dividas em 

lojas 

D 194 estão com 

1/1) empréstimos 
ematraso 

* Foram realizadas 1.21] entrevistas, 

em questionário de múltiplas respostas, 

entre 5 chas 30 de julho e 17 de agosto 

À Rodobens, rede de con- 

cessionárias e de serviços 
financeiros no vareio auto- 

motivo, decidiu reestruturar 

Suas marcas depois de 
crescer 10% no terceiro tri- 

mestre e alcançar fatura- 
mento de R$ 13 bilhões em 
l2 meses. Com mais de 70 

anos de história, a empresa 

acaba de anunciar sua nova 

arquitetura de mercado. À 
nova comunicação visual e 

de linguagem tem dois 
objetivos: a de unificar 

todas as Suas empresas em 

uma única marca de varejo 

e fortalecer sua posição 

como grupo, Segundo o 

CEO. Libano Barroso. 

E HORA DE QUALIFICAR OS ADVOGADOS 

Num País com 1 milhão anos. “É uma forma de os 
de advogados (número clientes encontrarem pro- 

| um no mundo) e 1.406 fissionais cada vez mais 
d faculdades de direito (no qualificados e preparados 
e restante do mundo ha 1.2 para atender às novas 

mil), não faltam profis- demandas da Sociedade”, 
ESTA CHOVENDO VAGAS. Sionais, mas falta qualifi- disse Caroline. 
MAS sÓ NO CANADA cação. É por isso que 0 A 

LinkLei, a primeira e 
maior rede social jurídica 
do Brasil, e o New Law, 

iiracãa dn Danado: despir edtech global de direito, 

barcou no Brasil para uma criaram uma joint ventu- 

missão aparentemente sim- re para preencher 0 gap 
no ensino jurídico & criar 

uma vertical de educa- 

ção voltada para os ini- 
ciantes, oferecendo 
qualificação em edu- 
cação executiva 
e certificação nacio- 
nale internacional. 

escassez de talentos”, disse segundo Caroline 

Santos, que vive em Toronto, Francescato, CEO e 
fundadora do LinkLei, a 
meta é qualificar mais 
de 10 mil alunos nos 
próximos três 

Ed Santos, sócio da Canada 

Intercambio e consultor de 

nies: levar do País do desem- 
mes mm IL a] o a dl A 

prego, com 15 milhões de pes- 

s0a5 sem trabalho, profissio- 

hais para um mercado onde 
esta chovendo emprego. “À 

maioria dos empresários aqui 

no Canada relata oificuldades 

de contratação devido à 

O desafio é grande. Desde 20 

de novembio, à E «pot anada 

tenta mostrar que há 553,5 

mil vagas de emprego pol 
talta de profissionais 

TURISMO PARA MULÇUMANOS 

A CERTIFICADORA CDIAL HALAL E A CÂMARA DE COMÉRCIO ÁRABE-BRASILEIRA ESTÃO DEFININDO 
UM PLANO PARA TRANSFORMAR FOZ DO IGUAÇU (PR) NO PRIMEIRO DESTINO HALAL DA AMÉRICA 
LATINA. HALAL E UMA PALAVRA QUE SE REFERE AOS COMPORTAMENTOS, FORMAS DE 
VESTIR, DE FALAR E DE SE ALIMENTAR SEGUNDO AS NORMAS DO ISLÃ. COM ISSO, A CIDADE 
DAS CATARATAS PODERÁ ATRAIR MAIS TURISTAS. PARA O CEO DA CDIAL HALAL, ALI SAIFI, FOZ DO 
IGUAÇU JÁ POSSUI UMA GRANDE COMUNIDADE MULÇUMANA, O QUE FAVORECE A ADAPTAÇÃO. 

ENERGIA MAIS BARATA NO APP 

A Lemon Energia, startup parceira da 7-Tech, hub de tecnologia 
da Ambev, começou a oferecer neste mês energia mais barata e 

limpa para estabelecimentos comerciais de 743 municípios de 

Minas Gerais. “OD potencial de economia pode chegar a R$ TE 

milhões ao ano”, afirmou Rafael Vignolli, CEO da startup. O sis- 
tema é simples e de fácil contratação. A energia é gerada por 

painéis solares e disponibilizada na rede de transmissão da dis- 

tribuidora Cemig. Por meio de uma plataforma tecnológica da 

Lemon, o varejista consegue contratá-la e economizar. 
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Entrevista | Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfavea 

“Aprodução 
SO Vai se 
estabilizar 

em 2029 
Falta de 
semicondutores, 

contêineres, além - 
da alta cotação 
o (oe (o ido 

E alguris dos -'====15===E885m; A us 
problemas | 
enfrentados pela | 
indústria É 

Angelo VEROTTI 

+ = 

A Besta automotiva nacional 
- E a UZir to TIE E SS 

300 mil pr em 2021. Na. 
cadeia global, esse número pode 
chegar a 12 milhões se levados em 

conta os impactos da crise de semi- 

condutores. Um cenário nada ani- 

mador e que deve se estender até 

2023, segundo Luiz Carlos Moraes, no 

pesada da Associação Niagions! 

mer ia 



Diante do quadro, a entidade revisou as 

projeções para a atual temporada, com 

redução de no minimo 10% na fabricação 
de automóveis no Pais — de 2,46 milhões 

para algo entre 2,13 milhões e 2,22 

milhões. “Nosso volume caiu tanto para o 

mercado interno como para o externo.” À 

situação pode se agravar ao longo de 

2022, mas por outro motivo: a escassez 

de magnésio, utilizado na produção de 

ligas de alumínio empregadas na produ- 

ção dos modelos. 

DINHEIRO — À produção de veículos no Pais teve 

o pior outubro dos últimos cinco anos (TIT,9 mil 

unidades). O mais complicado já passou ou fica 

difícil imaginar o que vem por aí? 

LUIZCARLOS MORAES — A desorganização da 

cadeia global de produção, que 

impactou não só o nosso setor, 

temafetado bastante a indústria 
de transformação. Enfrentamos 

escassez de componentes e pro- 

blemas logísticos (falta de con- 

téineres e alta do custo detrans- k 

porte), por exemplo, Isso tem 

gerado transtorno na progra- 

mação da produção. Revisamos a 

a nossa projeção para este ano. rd 

Estamostrabalhando com eres- : 
cimento entre 6% e 10% em 

relação a 2020, que foi de 
2milhões de unidades no total. 

A falta de magnésio ja é admitida 

no setor. O cenário para as mon- 

tadoras pode piorar em 2022? 
Ainda é muito cedo para opi- 

nar se vai afetar e o quanto. À 

questão dos semicondutores 

ja está criando uma dificuldade bastante 

grande. À perda de produção na industria 

global vai ser de 10 milhões a 12 milhões de 

veiculos, por causa da falta de semicondu- 

tores em todas as regiões do mundo. À 

situação só deve se estabilizar em 2023. 

Teremos eleições no ano que vem, e decisões 

políticas acabam por impactar na economia. 

A agenda eleitoral é normal em qualquer 

pais, mas não pode estar acima da agenda 

econômica, da agenda das reformas. Então 

deveria rodar a vida normal. As reformas 

sociais deverão ser implementadas mesmo 

que estejamos em ano de eleição. 

O mercado tem sentido esses reflexos? 

Ja estamos enfrentando uma volatilidade 

devido às sequelas econômicas trazidas 

pela pandemia. A inflação aumentou e não 

só no Brasil. Um instrumento importante 

para o financiamento de veiculos é o CDC. 

Então, isso aumenta o custo dos juros. No 

Brasil temos mais volatilidade do que deve- 

riamos, por causa desse problema político, 

Isso afeta o ambiente de negocios, afeta a 

decisão de investimentos, afeta a postura 

do consumidor. Não deveria acontecer. 

E as consequências... 

Recentemente, por causa dessa discussão 

dos precatórios, da PEC, o mercado rea- 

giu. Entendeu que a gente pode estar per- 

dendo o controle fiscal. Isso cria uma 

perspectiva para 2022 não muito favora- 

* a q 
= 

im 

ha ] 
a: 

te: 

— 

vel, o que não interessa para economia, o 

que não interessa para emprego, o que não 

interessa para retomada pós-pandemia. 
Isso nos preocupa. 

Essas dificuldades impactaram diretamente 

nos preços dos carros? 

O impacto no preço é uma combinação de 

fatores. Primeiro, o regulatório. Os carros, 

por determinação, têm mais itens de segu- 

rança, metas de eficiência energética e de 
redução de emissões. [sso aumenta a tecno- 

logia embarcada no veiculo, além da conec- 

tividade. Outro aspecto que provoca 
aumento do custo são as sequelas na econo- 

“a - " “SC ENFEE 
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“Num mercado normal para cada novo vendido 
você comercializa de dois a quatro usados. Essa 
proporção está em seis, sete para cada novo" 

am 

mia por causa da pandemia. O aço subiu 

mais de 100%, As resinas plásticas e a bor- 

racha também tiveram alta. Antes da crise 

de saúde, o dólar estava em torno de R$ 4. 

Hoje, R$ 5,50. Isso obviamente tem impac- 

to no custo, E o aumento do preço nas mon- 

tadoras nos últimos 12 meses foi de 11,5%. 

Nada exagerado, Obviamente depende do 

modelo. Pode ser mais ou menos, 

À perda do poder de compra da população com 

o aumento da inflação complica? 

Precisamos ter mais gente empregada no 

Brasil com mais renda para consumir, e 

não só automóveis, No último número que 

via população ocupada e de 90 milhões de 

brasileiros. Isso abrange todo tipo de ocu- 

pação: carteira, empreendedor, emprega- 

dor. Não é um problema do carro. E um 

problema de renda. 

O segmento de seminovos e usa- 

dos ganhou espaço diante da 

crise da indústria automotiva. À 

valorização de alguns modelos 

E] chegou a 17% (em um mercado 

= normal, a desvalorização de um 
"A Wa carro varia entre 159% e 20% do 

seu valor após umano). À previ- 

são é que o mercado continue 

aquecido? 

Num mercado normal para 

cada carro novo comerciali- 

zado você tem de duas a qua- 

tro vendas de veiculos usa- 

dos. Essa é a proporção. 

Como o negócio de veiculos 

novos esta retraido em razão 

da indisponibilidade de pro- 

dutos, o mercado está baten- 

doarelação em seis, sete para 
cada carro novo. Isso é uma distorção. Esse 

movimento está acontecendo no Brasile no 

mundo inteiro, 

Ofortalecimento desse segmento levanta nova- 

mente a questão da necessidade de renovação 

da frota brasileira? 

Com mais veiculos seminovos e usados 

rodando, precisamos atacar a descarbo- 

nização no Brasil. E isso envolve uma 

combinação de politicas. Combinar 

maior eletrificação, no caso de carros 

hibridos, híbrido flex, plug-in e elétricos. 

Precisamos deixar numa velocidade mais 

proxima a da Europa. 
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Entrevista | Luiz Carlos Moraes 

E o que mais pode ser feito? 

Ampliar a utilização de biocombustíveis, 

como o etanol em veículos leves, biodiesel, 

HVO (óleo vegetal hidrotratado), que é o 

diesel verde, uma nova tecnologia para os 

pesados, combinando também a redução 

da idade média da frota, por meio da inspe- 

ção técnica veicular e renovação, A Anfavea 
defende uma política pública nessa direção 

que significara tambem investimentos 

relevantes em infraestrutura. 

De quanto seria esse investimento? 

O nosso estudo aponta para investimentos 

de R$ 14 bilhões no intuito de que se tenha 

pelo menos 155 mil postos de recarga. O 

investimento na indústria de biocombusti- 

vel será importante também 

para ajudar na descarboniza- 

ção, além de um programa de 

inspeção técnica veicular que 

deve ser feito de forma plane- 

jada, em etapas. No Brasil 

quem mais emite gases de efei- 

to estufa é o desmatamento. O 

setor de transporte é o respon- 

sável por 13%, dos quais 91% 

vêm do rodoviário. Nossa pro- 
posta foi a implementação de 

uma política pública para ata- 

car o transporte. Não é só o 

veiculo novo que val resolver o 

problema. Precisamos tratar a 

frota velha. 

As montadoras que importam 

veículos para o Brasil (Volvo, por 

exemplo) têm apostado nos hibri- 

dos e elétricos. Já a Volkswagen, que produzno 

Pais, tem investido em blocombustiveis. Hã um 

choque em relação à opção de qual caminho deve 
ser seguido? 

Não se trata de choque, mas de complemen- 

tariedade. A própria Volkswagen está 

importando veículos elétricos. A célula de 

combustivel é uma tecnologia estudada 

aqui no Brasil, inclusive célula de combus- 

tivel com etanol, Todas estão na mesa. À 

indústria de biocombustíveis é um ativo do 

Brasil e de forma planejada e estruturada 

pode ajudar no processo de descarboniza- 

ção. É uma transição. Então, vejo como um 

complemento. 
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É em relação aos pesados? 

Ainda não há uma solução tecnológica para 

os pesados cumprirem longas distâncias. 

Não vai ser possivel eletrificar um cami- 

nhão, porque a quantidade necessaria de 

baterias é grande. Perde-se capacidade de 

carga. Uma solução para longas distâncias 

ainda é um desafio. Não so no Brasil. O bio- 

combustivel vai ajudar a fazer a transição. 

Na Europa ena Ásia os governos têm dado incen- 
tivos para o desenvolvimento do mercado de 

eletrificados. No Brasil, não. É o setor privado 
que precisa colocar a mão no bolso e investir? 

Acho que todos juntos, setores privado e 

publico, temos condições de construir uma 

politica para o Pais para os próximos dez a 

“Ainda não há uma solução tecnológica para os 
pesados cumprirem longas distâncias. Não vai 

ser possível eletrificar um caminhão” 

15 anos levando em consideração as carac- 
terísticas dele, indo na direção da eletrifi- 
cação, que será o resultado final. Vale res- 
saltar que a nossa energia elétrica é mais 

limpa que a utilizada na Europa. Energias 

hidreletrica, eólica e solar têm um poten- 
cial enorme, a exemplo do potencial para 

descarbonização com os biocombustíveis. 

Na Europa ja hã prazo (2035) para o fim da pro- 

dução de carros a combustão. Levaremos mais 

tempo no Brasil ou já estamos a caminho? 

Nosso estudo mostra um cenário que cha- 

mamos de convergência global, Em 2035, 

mais de 60% dos veiculos novos no Brasil já 

terão algum grau de eletrificação. Podera ser 

um híbrido, um plug-in, um elétrico. Um 

número relevante. São mais de 2,5 milhões 

de unidades já tendo essas novas tecnolo- 

gias. Agora, o biocombustível vai ajudar a 

frota existente, que já roda por aqui, 

A indústria automotiva tem passado por trans- 

formações. Uma das mais recentes é a aposta 

em serviços como aluguele assinatura de carros, 

que têm ajudado as montadoras a ampliarem 

areceita. É um caminho sem volta? 
Essa tendência ja existia antes da pande- 

mia. O consumidor está mudando também. 

Não necessariamente precisa ser dono do 

carro, mas quer usa-lo. As ferramentas de 

aluguel de carro, ou de assinatura, vieram 

para ficar. E a indústria esta 

atenta, porque significa que 

precisa oferecer mais servi- 

ços para esse cliente que esta 

demandando outro tipo de 

mobilidade individual, um 

outro formato. 

Qual cenário você desenha para 

o futuro do setor? 

Pegando o gancho da descar- 
bonização, a primeira conse- 

quência que vejo é que não dá 

para importar 2,5 milhões 

de veiculos. Passaremos por 

uma grande transformação 

na nossa indústria para fazer 

pesquisa e desenvolvimento 

para esses veiculos. Adaptar 

a linha de produto, desenvol- 

ver fornecedores, preparar a 

rede de concessionários para atender a 
essas novas tecnologias. 

E quais serão as vantagens? 

Oportunidades para a indústria de baterias 

do Brasil, para a indústria de semiconduto- 

res. À indústria de biocombustíveis tam- 

bem precisará de investimentos relevantes 

para aumentar a utilização dos produtos, 

Vejo um novo boom de investimentos com 

a transformação tecnológica junto. Traz 

também oportunidade para ser uma plata- 

forma de exportação dessas tecnologias 

para outros paises da América Latina ou 

outras regiões do mundo. H 



PARA QUEM TEM GASOLINA 
(E QUILOWATTS) NAS VEIAS 

TA: VISUAL POLÊMICO E MUITAS QUALIDADES 

) e PASSADO, PRESENTE E FUTURO 
RAM 1500 
gt Tede agir de cormpremermo E mmotor 

Banicipe mi ra gd 

Em busca de um esportivo? Avaliamos modelos para todos os gostos: 
do Mustang Match 1 com motor V8 ao veloz Audi e-tron GT, lançado no Brasil 

por R$ 1 milhão, passando pela RAM 1500 e Golf GTI. Tudo isso — e muito mais 
emoções — aguardam você na nova edição da Motor Show. Ja nas bancas. 
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CARTAS, E-MAILS 
E REDES SOCIAIS 

REPORTAGEM DE CAPA 

A revolução do 5G 
Não vejo a hora de começarmos a 
transmitir, enviar e receber videos com 

a qualidade de paises desenvolvidos. 

Carla Vieira 

Quando o 5G chegar, a China já estará 

no 66. 

Clésio Santos 

Espero que desta vez a exclusão digital 
diminua com internet de qualidade 

chegando aos rincões do Brasil. 

ViviFreitas 

Este não é Tom Cruise 
Meu Deus! Imagina a capacidade 

manipulação que isso gera? 
Rafael Takashi 

E o upgrade das fake news. 
Mariana Santana 

Esse é 0 começo do fim. 
Marcus Vinicius 

Em algum momento será 

humanamente impossivel distinguir 

máquinas de seres vivos. Que perigo! 
Neusa Maria 

A ebulição do orçamento 
secreto 
Mais uma vez o STF conseguiu frear 

algo que fere a Constituição. 

Valdira Silva 

A Constituição nunca foi tão atacada. 

O Supremo nunca foi tão importante. 

Regis Cruz 

Essa PEC vai jogar o pais, além da crise 

econômica, num buraco dificil de sair. 
Alex Oliver 

O que Bolsonaro já sabia antes 
de lançar o Auxílio Brasil 
O que a gente não sabe é como será 
financiada essa aventura depois do ano 

que vem. Como e quem será 

contemplado. As filas nas agências da 
Caixa são de dar do. 

Maristela Ferreira 

Sou contra. Assistencialismo burro. 

Eleitoreiro. Sem fonte de 
financiamento. Sem contrapartidas. 

Triste demais esse governo. 

Raul Vinola 

Precisamos falar do 
desemprego 
O problema da falta de emprego é 

latente, não vai ser resolvida e, antes de 

melhorar, ainda piora. 

Lucélia Rose 

Mercosul problema, Mercosul 

solução. 
Incrivel como agora os vizinhos 

renegados se tornaram úteis. Governo 

patético. 

Um ano de ouro na Saint Goban 
O preço é de ouro também. 

Enéias Reis 

Na prática a teoria é outra 
Monte de homem branco, velho, que não 

estará mais na ativa quando promessas 
da COP deverão ser entregues. 

Maria Julia Santana 

Fale conosco 

Cartas para esta seção, com endereço, RG e telefone, 
devem ser remetidas para: Diretor de Redação, ISTOÉ 
DINHEIRO, R. William Speers, L0BA, Lapa, São Paulo - 5P 

CEP 05067-900. Acesse o portal Istoedinheiro.com.br 

e comente os conteúdos nas páginas da ISTOÉ DINHEIRO 

nas redes sociais. Facebook: (Mistoedinheiro; 
Instagram: (istoe dinheiro, Twitter: Mistos, 

dinheiro; Linkedin: IstoÉ Dinheiro. Mensagens pode- 
rão ser editadas em razão de seu tamanho ou clareza. 



E mpresa de marketing de recompensas já acumula 
mais de 100 grandes marcas no seu catálogo digital. 

A plataforma da Uber agora faz parte da 
nuvem de recompensas da Minu, empresa 
de marketing de recompensas que dispo- 

nibiliza centenas de marcas em seu port- 
fólio digital, 
As empresas que são clientes da Minu e 
que quiserem utilizar os produtos da Uber 
nos seus programas de recompensas e 
ações de incentivos, poderão oferecer aos 

consumidores descontos em pedidos de 

viagens e delivery. 

Com essa novidade, a Minu continua 

criando oportunidades para as empresas 

parceiras, que possuem acesso a um ro- 
busto canal de distribuição e divulgação 
das suas ofertas, e para seus clientes, que 
podem oferecer aos consumidores re- 
compensas diversificadas e relevantes 
para fidelização e relacionamento. 
A Minu iniciou suas atividades com entre- 
ga de bônus para celular, mas em 2017 
vivenciou uma evolução do seu negócio. 
“Há 4 anos decidimos ampliar o nosso 

escopo e aumentar as possibilidades de 

MIfuU Uber 

entregas do portfólio. O resultado foi que 
praticamente dobramos o número de par- 

ceiros nos últimos dois anos. Hoje, temos 
um catalogo digital muito mais robusto e di 
versificado, e nosso objetivo é seguir in- 
cluindo marcas lideres de mercado com 

alto poder de engajamento, com ofertas 

que atendam necessidades distintas dos 
consumidores e por meio de um sistema 

fácil de resgate das recompensas”, explica 

Eduardo Jacob, CEO da Minu. 

O portfólio também inclui parceiros como 
Polishop, Deezer, Magalu e Editora 3 — res- 
ponsável por publicações como IstoÉ, IstoÉ 
Dinheiro, Dinheiro Rural, Motor Show e Go 
Outside. E a carteira de clientes atuais con- 

templa empresas como Banco do Brasil, 

Carrefour e Kwai, que utilizam a Minu para 
suas ações de recompensas e programas 

de beneficios. 

Quer ser um cliente Minu e ter acesso à 

nuvem de recompensas com grandes 

marcas” Acesse: WWw.minu.co 

Sobre 

a Minu 
A Minu é uma empresa de 

marketing de recompensas, 

com sede em São Paulo e 

escritórios em Belo Horl- 

zonte e Brasilia. Desde 

200/, utiliza tecnologia 

própria e estudo do com- 

portamento humano para 

conectar pessoas e 

marcas, construindo re- 

lações e criando experien- 

cias únicas. Seu catalogo 

digital possui centenas de 

parceiros e mais de 

b00 recompensas. 

Saiba mais: WWW.minu.co 
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POBREZA RELEGADA NA COP-26 
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A 26º Conferência das Nações Unidas sobre 
Mudança Climática chegou ao fim com muitas 

lacunas. Uma delas foi ter 
Hr deixado de fora a discussão 
+ - sobre a pandemia da pobreza 

da — queestácastigando mais 
de 1,3 bilhão de pessoas, 
segundo o Programa 

das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento. Esquecem-se os líderes que 

o tema estã intimamente ligado à crise climática. 
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[88 MILHOES 

| grupos êtnicos vivem com 

E mm 
O documento da ONU Pobreza e Prosperidade 
Compartilhada é explicito: “A convergência da 
pandemia da Covid-19 com as pressões dos conflitos 
e das mudanças climáticas deixarão o objetivo da 

erradicação da pobreza até 2030 fora do alcance” 
A meta estã estabelecida no ODS1 (Objetivo do 
EA PE STS CI EVORSTETS CEI 
aexpectativa é que o porcentual de pessoas que 
vivem com menos de US$ 1,90 por dia fique entre 
9,1% e 9,4% da população global. Os negociadores 
da COP-26 parecem não se importar. 

0DO MILHOES 
vivem em locais precisam caminhar mais 

com pelo menos uma de 30 minutos para acessar 
pessoa desnutrida fonte de água potável 

Os indígenas da 

AMÉRICA LATINA 
estão entre os 

mais pobres 
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EDUCAÇÃO 

CURSOS 
GRATUITOS 
SOBRE ESG 
Cerca de 100 vagas 
para cursos gratultos 

na área de 

sustentabilidade 

estão com inscrições 

abertas em São 
Paulo. À iniciativa 

faz parte do projeto 
EcoaSampa e 

abrange temas 

como Tecnologias 

Sustentáveis, 
Aproveitamento 

Integral de Alimentos 
e Ecoturismo. 

“Investir no 

desenvolvimento 

econômico e 

sustentável, 
alêm de 

olhar 
paraa 

cidade 

do 

futuro e 
para as 

tendências do 

mercado, é reduzir 

as desigualdades 
sociais , disse a 

diretora-geral da 
Fundação Paulistana 
de Educação, 
Tecnologia e Cultura, 

Maria Eugenia Ruiz 

Gumiel. Mais 
informações 
pelo whatsapp 

(11) 97954-0259. 

GESTÃO PÚBLICA Está disponível nosite do 
Sistema de Estimativas de 

APOIO A MUNICÍPIOS Emissões e Remoções de Gases 
NA REDUÇÃO DE de Efeito Estufa uma ferramenta 

| essencial para municípios se 

EMISSÕES adequarem às novas metas 

climáticas brasileiras: o SEEG 

Soluções é um guia prático com 

Bi ações de como mitigar as 
emissões nos setores de 

Transporte, Energia Elétrica, 
Resíduos, Agropecuária e 

Mudança de Uso da Terra e 

Florestas. Cada solução fornece 
informações sobre tempo de 

implementação, investimento 
necessário, impacto sobre 

as emissões entre outras. 

foia soma dos investimentos globais dedicados ao clima no biânio 2019/2020. 
O volume representa apenas 149% dos USS 4,3 trilhões necessários para 
limitar o aquecimento a 1,58 até 2030. Dados do Climate Policy Initiative. 

FINANCIAMENTO 

CAPITAL NACIONAL PARA A FLORESTA 

Iniciativa Floresta Viva. Este é o nome 
de um matchfunding lançado pelo 
BNDES que financiará projetos de 
restauração florestal com espécies 
nativas e sistemas agroflorestais no 
País. O fundo junta recursos do BNDES 
com os de outras instituições. Nesta 
fase inicial, os valores somam R$ 140 
milhões, sendo até 50% do Banco. 
A expectativa é que alcance R$ 500 
milhões para garantir o reflores- 
tamento de até 33 milhectares. 

E PARA CONHECER HS 

LA OS GORILAS DO BRASIL 

O Projeto GAP-Proteção aos Grandes Primatas é um movimento 
internacional que, no Brasil, tem quatro santuários: um no Paraná 

e outros três em São Paulo (Ibiúna, Sorocaba e Vargem Grande 
Paulista). Juntos, culdam de 70 chimpanzés recolhidos de catlvelros 
após serem vítimas de maus tratos. Os santuários não são abertos 

à visitação, mas qualquer pessoa pode contribuir, seja por meio de 

doações ou tambêm se tornando um embaixador da causa. 
Informações no site https:/www projetogap.org.br. 

Papo im". 
Responsável 

sa 

Uma das malores especialistas 

da agenda ESG do País, Sônia 
Favaretto falou à coluna 
sobre o livro Evivipraver que 

lançará em São Paulo, 
domingo (21), na Livraria 
Martins Fontes, às 16h. 

ESG 

“Brinco que essa é a sigla mais 

famosa das galáxias, mas que, no 

fundo, é sustentabilidade. Duas 

variáveis impulsionaram o termo: 

o envolvimento dos investidores 

nos últimos anos e a pandemia 

que mostrou que o mundo é 

interconectado nos aspectos 

sociais, ambientais e econômicos 

O LIVRO 
"É a síntese de quase 20 anos da 
minha atuação nessa área. Após 
montar a área no ltaú, na B3 e 

receber à reconhecimento da 
ONU como uma das dez pessoas 

do mundo que trabalham pelos 
avanços dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(O0D5), consolidei 50 histórias 
no livro tvivipraver” 

O LANÇAMENTO 
“O lançamento feito pela Editora 

Heloisa Belluzzo está sendo 
especial para multa gente pois se 
tornou um momento de retomada 
do período pós-pandemia” 

GREENWASHING 

"QESG entrará na agenda das 

empresas por três caminhos: pelo 

amor, pela dor ou pela inteligência 
— ol faz por convicção oucomo 

objetivo de se dar bem ou por 

decisão estratégica. Mas defendo 

que faça, que caminhe porque 

uma hora entenderá a 

importância da agenda” 
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HÁ 30 ANOS, A PRIMEIRA GRANDE 
PRIVATIZAÇÃO DEU PISTAS DE QUE 
MUDARIA À ECONOMIA BRASILEIRA. 
HOJE, MESMO COM UM GOVERNO 
DITO LIBERAL, A VENDA DE ATIVOS PARA 
DIMINUIR O PESO DO ESTADO E AJUDAR 
A SOCIEDADE ESTÁ PARALISADA 

Beto SILVA e Paula CRISTINA 

m 24 de outubro de 1991, o Brasil vivia um 

dia impar. Foi nessa data que a Usiminas 

deixou as mãos do governo para ganhar o 

contorno da iniciativa privada e tornou-se 

a primeira empresa a sair do papel para o 

mundo real do Plano Nacional de Desesta- 

tização (PND). Colocado em prática pelo 

então presidente Fernando Collor de Mello, 

o martelo batido foi “um divisor de águas entre a mo- 

dernidade e o Brasil arcaico, nas palavras do então 

ministro da Economia Marcilio Marques Moreira. “O 

Brasil novo começa a emergir” De fato, esse foi só 0 

primeiro passo. Com outras quatro empresas do ramo 

siderúrgico passadas para frente, entre elasa Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), fechou-se o ciclo do aço, 

Poucos anos depois chegou a hora da segunda fase do 

processo, com privatização dos serviços — em especial 

o da telefonia. Com concessões, rodovias também tro- 

caram de mãos. A ânsia das privatizações na década de 

1990 era também uma resposta ao regime militar, que 

concentrava poder e só os concedia a amigos. Parecia 

que o Brasil ia deslanchar. Mas não foi. Com o passar 

dos anos, as privatizações perderam força e, mesmo 

com um atual governo dito liberal, estacionaram. “Po- 

deriamos estar diante de uma terceira fase”, disse 

Vladimir Fernandes Maciel, economista e coordenador 

do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. “Mas 

infelizmente há um monte de questões. Desde a pan- 

demia ate a incompetência do governo,” 

Para entender por que atualmente as privatizações 

esfriaram, é preciso olhar um pouco mais para trás. Na 

década de 1990, havia uma motivação internacional 

no processo de privatização de empresas como Em- 

braer, Telebras e Vale. Com o fim de grande parte dos 

regimes militares na America Latina, os 

Estados Unidos apresentaram uma cartilha 

a quem quisesse se desenvolver. O plano 

basicamente passava pelo avanço do neo- 

liberalismo com abertura econômica e 

comercial, aplicação da economia de mer- 

cado e controle fiscal macroeconômico, 

Um conjunto de medidas essenciais para 

gualquer país recém-chegado à democracia. 

Não havia espaço e receita do governo para 

sustentar de modo constitucional o peso 

do Estado. Era preciso vender empresas 

para que pudessem crescer e ajudar a de- 

senvolver o Pais. E foi o que fizeram os 

presidentes Collor, Itamar Franco e Fer- 

nando Henrique Cardoso. 

Mas o Brasil éum lugar sui generis. Aqui, 

o desejo de cada familia era encaixar paren- 

tes no funcionalismo público — e garantir 

estabilidade e aposentadoria que os cidadãos 

da iniciativa privada nunca possuiram. Be- 

nessses desejáveis para uma economia que 

nunca foi estável por longosciclos. E assim, 
desde o famigerado “O petróleo é nosso” de 

Getúlio Vargas, a privatização passou a ser 

um tabu. À ideia de passar ao capital uma 

empresa do Estado soa mais cruel do que 

realmente é. E as privatizações não vieram 

sem duras criticas. Uma das mais veemen- 

tes, inclusive, do atual presidente da Repú- 

blica, Jair Bolsonaro (funcionário público 

full time e que nunca passou pela inicativa 

privada). Ele nunca escondeu que a prática 

era uma “barbaridade”. 

| | | 
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Chegou a defender o fuzilamento do 

ex-presidente FHC por ter feito tais priva- 

tizações. Quatro anos depois da privatiza- 

ção de Telebras, em 1998, assumiu o co- 

mando da republica o ex-presidente Lula, 

e as privatizações ganharam novo capítulo, 

O PT, que também foi contrário a venda de 

empresas públicas, se viu em uma sinuca 

de bico. Precisava garantir receita para 

pagar o FMI, necessitava de crescimento 

econômico para ativar o consumo. A esco- 

lha da equipe econômica foi fazer “conces- 

sões”. Em oito anos foram 4,6 mil quiló- 

metros de rodovias concedidas, além de 

hidrelétricas, linhas de transmissão e fer- 

rovias. Carlos Luso, um dos economistas 

do ministério do Planejamento durante o 

governo Lula, disse que a solução era boa 

para atingir duas frentes. “Tirava despesa 

do governo e gerava emprego,” 

ERA DILMA... Seguindo amesma cartilha 

de Lula, o governo Dilma montou outro 

ambicioso plano de concessõe. Foram 35 

com alto valor de outorga. Um sucesso. Pelo 

menos até os novos controladores dos ati- 

vos (como aeroportos e rodovias) acusarem 

o governo de inflar as metas de movimentos 

e fluxo e devolver a batata quente ao Estado. 

Mais contido, o governo Michel Temer até 

tentou criar o plano Ponte para o Futuro, 

com uma série de concessões requentadas 

de Dilma, mas nada saiu do papel. Foi para 

quebrar essa inércia de privatizações que 

o ministro da Economia, Paulo Guedes, 

prometeu em campanha privatizar tudo 

que fosse possível. Correios, Casa da Moeda, Serpro, Eletrobras, 

Infraero e tudo que “pesasse a conta do Estado”, como disse du- 

rante evento na Fiesp em setembro de 2018. O que ele não espe- 

rava é que o impeto estatista de Bolsonaro, potencializado pela 

necessidade de governar com a ala mais fisiológica do Congresso, 

falasse mais alto que o sonho liberal. A verdade é que as estatais 

são uma importante forma de escoar cargos políticos, pagar favo- 

res e esconder cifras, E, no fim das contas, para que o Congresso 

aprove uma privatização, só hã duas opções: um governo tão forte 

e popular que obrigue os parlamentares a avançarem com o tema 

(como aconteceu no primeiro mandato de FHC) ou comum gran- 

de acordo nacional. Segundo Joelson Sampaio, professor de 

economia da Fundação Getulio Vargas, essa situação é comum. “O 

governo sempre fica em conflito de acomodar forças políticas.” 

Uma demonstração clara dessas forças pôde ser vista no texto 

de privatização da Eletrobras, que circula no Congresso. Foram 

enfiados jabutis de todos os tipos. Para fazer com que os cargos 

comissionados sejam remanejados, para garantir que grandes 

obras como gasodutos e linhões fossem construidos por escolha 

do Congresso e para subsidiar por mais tempo energias poluentes. 

Custa caro privatizar. E nossos parlamentares odeiam. 

end dd 
ha 

= 

MARTELO 
BATIDO 
Operação da 

Embraer (esq.) e da 

Usiminas (dir.) são 
bons exemplos de 
privatização com 
alto retorno ao país 
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ESTADO PAI DE TODOS E se custamuito capital político e social 

aprovar uma privatização, o retorno dos ganhos das empresas por 

meio de impostos, taxas e processos judiciais pode deixar a desejar. 

Pelo menos é o que mostra o Atlas da Divida Ativa dos Estados, 

organizado pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital 

(Fenafisco). Na lista dos 95 maiores devedores a entes da União, 

todas as principais privatizadas dão as caras. O argumento das 

empresas é de que as dividas estão sendo contestadas na Justiça ou 

sob análise por distorção do entendimento tributário, o que não 

caracterizaria um “calote”. Mas, para as contas públicas, o não 

pagamento, seja por qualquer motivo, é um problema sério, 

Entre as ex-estatais, a Telefônica, que ficou com a maior parte 

do leilão da Telebras, figura em terceiro lugar entre os 95 maiores 

devedores. A dívida da operadora era de R$ 3,15 bilhões em 2019, 

NaCSN, a divida contida no relatório é de R$ 1,88 bilhão, enquanto 

a Vale (no ano da tragédia em Brumadinho) tinha sob analise juri- 

dica mais de R$ 1 bilhão para repassar aos estados, Para Cinthia 

Oliveira Messa, economista e doutora em políticas públicas de 

privatização, o problema não é a privatização em si, mas condução 

do retorno dela ao Pais. “Ao privatizar, o governo perde o controle 

NA LISTA 
DE VENDA 
Ativos da Eletrobras 
e operações dos 

Correios estão entre 

os principais 

projetos de venda 
do Ministério da 
Economia 

do que receberá em troca da empresa. Na 

teoria, desenvolvimento, emprego, renda e 

impostos. Na prática, pode não vir nada 

disso”, disse. Nesse sentido, ela conta que é 

preciso escolher o que privatizar para ga- 

rantir que o retorno controlado (como em- 

prego e renda gerados) seja maior do que a 

dependência de impostos e taxas. “Quando 

houve a privatização da Usiminaseda CSN, 

por exemplo, houve uma explosão de em- 

prego nas fábricas”, disse. “O caso dos Cor- 

reios é mais delicado. Já há uma grande mão 

de obra empregada e que atende todo o Pais. 

Dificil ver para onde cresceria” Mas priva- 

tizar não se trata só de gerar emprego e 

renda. Trata de fazer sobrar dinheiro para 

auxílios sem PEC do Calote, por exemplo. 

A questão da divida e do retorno para a 

sociedade ultrapassa as privatizadas. A di- 

vida ativa de todas empresas do Brasil com 

a União representa 13,1% do PIB, ou mais 

de R$ 896 bilhões. Valor que cresceu 31% 

entre 2015 e 2019. Segundo o economista 

Juliano Goulart, a cabeça por trás do estu- 

do, recursos que deveriam estar nas mãos 

da União e revertido em ganhos para a po- 

pulação estão no caixa de empresas privadas. 

Para ele, o fato de não haver “crime tribu- 

tário” no Brasil incentiva o chamado “pla- 

nejamento tributario” e“elisão fiscal”, prá- 

ticas para evitar o pagamento. O fato é que 

privatizar sem pensar só serve para agradar. 

Seja o capital, o político, ou 0s dois. Mas não 

privatizar tem servido para deixar a econo- 

mia em estado de inanição permanente. E 

toda a sociedade paga por isso. 5] 

1998 
« 

Primeira do ciclo de priva- Foi a última do ciclo do aço a ser Segundo dados de 2019, anodo Depois de privatizada, boa 
tizações. De lã para a cá, a vendida, movimento que fez o ainda tem poder de veto para maior acidente trabalhista da parte do setor foi assumido 

empresa cresceu mais de 4 governos sair deseisempresas ações estratágicas da compan- história do País, em Brumadinho pela Telefônica. Segundo o 
vezes, mas tambêmsetomou  doramoentre 199] e 1903. Entre  hiapormeiodosistemagolden (MG), amineradora devia Fenafisco, a companhia devia, 
devedora. Em 2019, acifra os 95 maiores devedores, é share, . Poressemotivo,elanão  R$1,04 bilhão para estados, gm 2019,R$ 3,5 bilhões em 
girava em R$ 1,45 bilhão Citada por R$ 1,88 bilhão foi citada pela Fenafisco municípios e União impostos e tributos 

| | ] | 
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AS MILE UMA NOITES (4 
DE BOLSONARO 
Com pouco mais de Ca” 
1001 dias de governo, Za 
Bolsonaro vive em tour Ta 
pelo Oriente Médio 0 
enredo do livro de contos 
do século 18. À cada dia, 
para se manter relevante, 
uma nova história 

Paula CRISTINA 

atado de 1708, o livro Mil e 

Uma Noites é uma compilação 

de contos que envolvem ri- 

queza, luxúria, mistérios e 

polêmicas. No mote principal, VIAGEM OFICIAL 
Encontro entre Bolsônaro & O o sultão Shahriar, da Pérsia, 

tinhao hábito de convidar mulheres ao 

seu quarto à noite e mandar matá-las 

Reido Bahrein, Hamad bin jea Al 

no dia seguinte. Para evitar a morte, 

Sherazade decide contar uma história 

ao rei e promete outra na noite seguin- 

te. Curioso, o lider persa não manda 

matá-la, pois espera o proximo enredo, 

Com Bolsonaro, as histórias, as palavras 

e as promessas também o sustentam. E 

o tour ao Golfo Pérsico, pano de fundo 

das historias de Sherazade, configurou 

mais um conto. Entre os ouvintes, reis, 

chefes de Estado e empresários. E na 

história de Bolsonaro, a Amazônia não 

pega fogo, aeconomia está decolando e 

há comprometimento fiscal. 
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Com alguns timidos acordos e promes- 

sas de petrodolares, o saldo da viagem que 

começou no dia 13 de novembro foiapenas 

a garantia de mais uma noite para pensar 

no próximo conto. O tour começou por Du- 

bai, nos um dos destinos favoritos da trupe 

palaciana. Há alguns meses, o filho Eduar- 

do Bolsonaro mais o vice-presidente Ha- 

milton Mourão foram à cidade buscar in- 

vestimentos. Mas desta vez a comitiva foi 

ainda mais imponente. À começar por mi- 

nistros como Paulo Guedes (Economia); 

Walter Braga Netto (Defesa); Augusto He- 

leno (Segurança Institucional); Carlos Fran- 

ça (Relações Exteriores); Bento Albuquer- 

que (Minas e Energia): e Gilson Machado 

(Turismo). O Secretário da Cultura, Mario 

Frias e os filhos Eduardo e Flávio. Sabe de 

onde sai a dinheirama, né? 

Por la, Bolsonaro se encontrou com 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice- 

-presidente e primeiro-ministro dos Emi- 

rados Árabes Unidos, que também é emir 

de Dubai. No encontro, segundo a impren- 

sa árabe, foram assinados memorandos de 

entendimento para cooperação em educa- 

ção, repatriamento de prisioneiros e um 

esboço de acordo para cooperação interna- 

cional entre o Centro de Estudos Estraté- 

gicos e Pesquisa dos Emirados e Fundação 

Alexandre Gusmão, do Brasil, Foi nessa 

etapa da viagem que o presidente também 

afirmou, para potenciais investidores, que 

a floresta amazônica não pega fogo por ser 

úmida e que ela é a mesma desde 1500. Para 

completar o conto Guedes afirmou que o 

Brasil foi uma das economias que “voltaram 

mais rapido, criaram mais empregos, e cres- 

ce acima da média mundial”. A fala veio um 

dia antes de o próprio ministério rever para 

baixo a projeção de crescimento em 

2022 e para cima a inflação. 

TUDO ESTÁ -s 
MUITO BEM 

Ministro Paulo 

Quedes diz que 

Brasil crescerá 

mais que a média 

mundial 

Marco Dias Rushad, ex-diplomata brasileiro 

com passagens pelos Emirados Árabes nos anos 

1990, conta que o encontro não foi tão frutifero 

quanto poderia ser. “Hã uma contaminação ge- 

neralizada da imagem do Brasil, até mesmo em 

paises que se mostram mais alinhados ideologi- 

camente com o atual governo”, disse. E omoti- 

vo, claro, é o capital. Ainda que haja um interes- 

se grande da comitiva em atrair recursos 

oriundos do petróleo, que foi chamado de “pe- 

trodólares”, pelo ministro, o caminho não é assim 

tão óbvio. “Os fundos soberanos de investimen- 

tos são cautelosos. Ninguem arriscaria vir em 

ano de eleição com essa indecisão política.” 

Na terça-feira (16) o presidente foi para Ma- 

nama, no Bahrein, segunda parada da viagem ao 

Oriente Médio. Por lá Bolsonaro foi recebido pelo 

Rei Hamad bin Isa Al Khalifa. O encontro foi a 

oportunidade de abrir uma embaixada brasileira 

no pais e, segundo o presidente brasileiro, “a chan- 

ce de aproximar os paises que tanto tem para 

oferecer etrocar”. Entre as pautas dos dois lideres, 

está a ampliação das exportações de produtos 

agricolas e de defesa, alêm da atração de recursos 

para concessões de infraestrutura. Durante a 

assinatura de um acordo bilateral cujos termos 

exatos não foram divulgados, o presidente fezuma 

piada ao apontar para Frias, secretário de Cultu- 

ra, e dizer que “apesar de ator, ele é hetero”. Em 

Eahrein o presidente também ostentou em suite 

de hotel. A diária, que custa R$ 46 mil, foimorada 

de grandes lideres mundiais e tida como o sinó- 

nimo da riqueza do pais do Golfo Pérsico. 

Por fim, a comitiva termina o tour no Catar, 

na cidade de Doha. Por lá, o maior encontro rea- 

lizado no pais foi uma “motociata”. Segundo o 

presidente, que gravou um video em uma 

rede social, “a febre das motociatas 

no Brasil se espalhou pelo mundo 

todo”, disse em uma rede social, 

avisando que faria parte da 

comitiva sob duas rodas. 

Bolsonaro também en- 

controu, fora da agenda 

oficial, o presidente da 

Fifa, Gianni Infantino. 

Talvezo encontro ren- 

da boas histórias para 

que o presidente prepare o 

contodeamanhã. H 

NÃO TÃO LONGE DALI... 

Enquanto Bolsonaro segue 
o tour pelo Golfo Pérsico, 0 Ex- 
«presidente Lula também tem sua 

jornada particular a milhas e mi- 
lhas do Brasil. Com uma agenda 
na Europa, o petista participou de 
eventos solenes no Parlamento 
Europeu e encontrou chefes de 

Estado. Na quarta-feira, dia da 
motociata do presidente Bolso- 
naro, Lula teve um estratégico 
encontro com Emmanuel Macron, 
presidente francês, no Palácio do 
Eliseu, em Paris. 

Macron é um dos mais duros 
críticos ao governo Bolsonaro da 
União Europeia e tem sido res- 
ponsável por dificultar o acordo 
comercial entre o Bloco e o Mer- 
cosul. Ao abrir sua agenda para 
o ex-presidente, o francês que é 

considerado de centro-direita dá 
sinais de um diálogo com políticos 
que orbitam em outros espectros. 
Além da França, Lula teve agenda 
na Alemanha, Bélgica e Espanha. 
Outro encontro importante foi 

com o futuro chanceler alemão, 
Olaf Scholz. Em todos os encon- 
tros o ex-presidente falou sobre 
potenciais acordos em temas 

sensíveis aos europeus: o meio 
ambiente, Também falou sobre 
um comércio internacional mais 
racional, erradicação da pobreza 
e o papel dos países desenvolvi- 

dos no combate aos problemas 
climáticos e compensação 
ambiental, Em especial do Fundo 
Amazônia, que foi suspenso por 
países como Noruega e Suécia 
na gestão Bolsonaro por falta de 
clareza na aplicação dos recur- 
505. Enquanto Bolsonaro arma 

o conto do dia seguinte, Lula 
articula para o final de 2022. 
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Maiores Bancos Centrais podem IVO | sinos a 
elevar as taxas para conter a 
inflação global. Quem perde é 0 
Brasil, que deve sofrer com a fuga 
de dólares, 0 enfraquecimento do 
real e uma distância cada vez 
maior do interesse dos investidores 

Jaqueline MENDES 

PARA UNDE 
VAOOS 

pé iss 

JUROS NO MUNDO? 
dinâmica é bem conhecida, A inflação aumenta. Os bancos cen- ser 

trais elevam os juros. O consumo cai. A atividade econômica dá 

esfria. O Produto Interno Bruto (PIB) cresce menos (ou encolhe). 

O desemprego aumenta. As pessoas consomem menos. A inflação 

volta aos trilhos e tudo se normaliza. Tudo perfeito — na teoria. 

Na prática, o efeito sobre cada pais é irregular, ainda mais em 

uma economia globalizada cujas conexões foram afetadas pela pandemia. Nes- 

se cenário em que cada nação age num tempo (e de um jeito), economias emer- 

gentes e consolidadas sentiram o mesmo problema: aumento generalizado dos 

preços dos combustiveis e dos alimentos. A solução foi elevar os juros. Mas isso 

significa que paises com melhor histórico de pagamento e mais credibilidade 

começam a se tornar mais atraentes para o capital estrangeiro. Juros em alta no 

mundo são um sinônimo de problema para o Brasil. 

A principal preocupação vem dos Estados Unidos. Como a economia americana 

está melhor do que se esperava anteriormente, o Federal! Reserve (Fed), o banco 

central americano, já anunciou a extinção gradual dos estímulos adotados durante 
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a pandemia. A compra mensal de US$ 120 

bilhões em titulos públicos e hipotecários 

vai encolher US$ 15 bilhões por mês até se 

encerrar, em julho de 2022. Além disso, 

segundo o presidente do Federal Reserve 

de St. Louis, James Bullard, o BC americano 

deve realizar dois aumentos de juros nos 

Estados Unidos no ano que vem. Juros mais 

altos, dólar mais atra- 

ente para os investido- 

res. Segundo um le- 

vantamento do banco 

JP Morgan, os preços 

ao consumidor estão 

subindo mais depres- 

sa em vários paises, 

tendo avançado 0,6% 

em outubro. Foi a 

maior alta mensal em 

mais de uma década. 

A perspectiva de 

juros mais altos não 

é uma exclusividade 

americana. O Brasil 

elevou a Selic em 1,50 ponto porcentual 

em outubro e prometeu mais uma dose 

igual (ou maior) em dezembro. O Chile 

aumentou os juros em 1,25 ponto porcen- 

CAUTELA COM 

OS JUROS 

Na Europa, o Banco 

Central ainda não se 

mostrou afeito ao 

aumento da taxa de 

juros. como sinaliza 

Christine Lagarde, 

presidente do BCE 

FOCO NOS 

PREÇOS 

Chefe do Federal 

Reserve, Jerome 

Powell disse que 05 

EUA estão atentos ao 

avanço dos preços 
administrados no país 
no pós-pandemia 

registrada saida liquida de US$ 36,9 bilhões do País. “Por con- 

sequência, a cotação da moeda americana deve seguir pressio- 

nada, a inflação vai continuar em alta e o poder de compra da 

população em queda”, afirmou a economista-chefe do Banco 

Cantonal de Zurique, Patricia Klaus. 
HORIZONTE 

Para conter a inflação, 

em especial dos 

alimentos, presidente 

do Banco Central, 

Roberto Campos Neto, 

já sinaliza novos 

aumentos da Selic 

tual, a exemplo da Polônia (alta de 0,75), 

do Mexico (0,25 ponto) e do Peru (0,50 

ponto). Para o economista-chefe da Novus 

Capital, Tomás Goulart, em ciclos de pres- 

PROBLEMAS O próprio governo já reconhece que o cenário está 

piorando. De acordo com o Boletim da Secretaria de Politica Eco- 

nômica (SPE) do Ministério da Economia, divulgado na quarta- 

“feira (17),0 governo reduziu sua estimativa para o crescimento do 

são inflacionária os bancos centrais de 

economias emergentes puxam os juros de 

maneira mais agressiva para manter sua 

credibilidade. Já o Banco Central Europeu 

(BCE) tem resistido ao receituário tradi- 
cional. Segundo o economista André Du- 

arte, os paises desenvolvidos têm um 

histórico recente de inflação baixa e há 

uma tolerância maior à inflação. “A per- 

cepção da população é que as autoridades 

monetárias têm mais controle sobre os 

preços, o que permite a elas ter mais tem- 
| po para atuar”, disse. 

No entanto, no caso do Brasil as coisas 

não são tão fáceis e já há movimentos de 

deterioração das expectativas e de fuga de 

capitais em curso, Pelos cálculos do Ban- 

co Central, nos 12 meses até setembro, foi 

PIB neste ano para 5,1%, ante uma previsão de alta de 5,3% em 

setembro. Para 2022, a projeção foi cortada de 2,50% para 2,10%. 

No caso da inflação, o governo elevou sua estimativa neste ano para 

9,70% ante os 7,90% da leitura anterior. Para o próximo ano, a ex- 

pectativa subiu a 4,70% contra os 3,75% esperados em setembro. 

Isso ajuda a explicar por que, nos mesmos 12 meses, o dólar 

se apreciou 8% frente ao real, eo Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (TPCA), a inflação oficial, disparou 10,67%. O problema é 

que, quanto pior o ambiente econômico, maior a saida de dólares 

e mais intensa a trajetória da inflação. No fim do processo há um 

encarecimento do custo do dinheiro. Atualmente, o Brasil tem a 

maior taxa de juros real num ranking com 40 paises. Consideran- 

do-se a inflação prevista para os próximos 12 meses, a taxa real de 

juros no pais passa a ser de 5,96% ao ano. Esse patamar está 

muito acima da média mundial, que está negativa em quase 1%. 

Mesmo assim, ainda está dificil atrair investidores. H 
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AS SUMBRAS 

PRÁTICAS SUSPEITAS 

Changpeng Zhao, o empreendedor sino-canadense que fundou 
uma empresa “na nuvem” para não atender as regulações de 

cada país em que atua. Na última semana, a Binance publicou 

anúncios em jornais de economia afirmando que faz tudo 
corretamente. Não é bem assim 



DINANCE 
MAIOR CORRETORA DE 
CRIPTOATIVOS DO 
MUNDO OPERA EM UMA 
ZONA CINZENTA LEGAL. 
COM ISSO, ELA NÃO PAGA 
IMPOSTOS NEM SEGUE 
REGULAMENTOS. SÓ QUE 
AS AUTORIDADES ESTÃO 
CADA VEZ MENOS 
TOLERANTES 

Cláudio GRADILONE 

CAPA 

ão convide para o mesmo evento o empresário per- 

nambucano Adilson Cordeiro e o empreendedor sino- 

-canadense Changpeng Zhao, fundador da corretora 

(Cexchange”) de criptomoedas Binance. Aposentado, 

Cordeiro tem como atividade remunerada operações 

de curtissimo prazo com criptoativos, conhecidas 

como “day trade”, realizadas em geral por meio da 

Binance. Há alguns meses, o empresário se interessou 

por uma promoção anunciada pela empresa de Zhao. 

“Eles disseram que quem tivesse uma quantidade 

determinada da criptomoeda XYM teria sua posição 

duplicada, como cortesia”, afirmou Cordeiro. Dito e 

não feito: Cordeiro adquiriu as moedas, mas a Binan- 

ce não honrou sua parte do acordo. “Eles divulgaram 

amplamente a promoção, mas não cumpriram”, dis- 

se. “Já mandei várias reclamações, e eles nem respon- 

dem. Não existe a quem recorrer, pois não há um 

órgão para quem reclamar” Cordeiro reconhece que 

a situação poderia ter sido muito pior. “Não perdi, só 

deixei de ganhar”, disse. Mas a falta de comunicação 

incomodou e deixou Cordeiro desconfortável em 

continuar operando com a companhia. 

O empresário não está reclamando à toa. Entrar 

em contato com a Binance é dificil. Sua correspon- 

dente no Brasil é a companhia B. Fintech Serviços de 

Tecnologia Ltda, registrada na Receita Federal com 

o CNPJ 37.512.394/0001-77. Em seu cadastro, a com- 

panhia indica o telefone inexistente de nº (1) NI 

e um e-mail que não funciona: aa.aa(daa.com.br. O 

registro da empresa, cujo objetivo são “atividades de 

intermediação de serviços e negócios em geral, exce- 

to imobiliários”, indica um lançamento em 24 de 

junho de 2020, um capital social de R$ 50 mil ealo- 

calização em parte da sala 22 de um edifício comercial 

no nº 1.756 na Rua Américo Brasiliense, Chácara 

Santo Antônio, na capital paulista. E esses são os 

únicos dados disponíveis, Essa informação parece 

tola, mas é importante, como se verá a seguir. 

Antes, é preciso explicar a nebulosa situação legal 

da Binance no Brasil. Voltemos no tempo, mais espe- 

cificamente a 3 de janeiro de 2009, quando foram 

mineradas as primeiras bitcoins, em uma tecnologia 

revolucionária conhecida como blockchain. Essas 

moedas alternativas são parte da filosofia dos ultrali- 

berais, que querem se livrar de qualquer controle do 

Estado. Sua face obscura é que a busca de liberdade 

proporciona espaço para atividades ilícitas. Descon- 

troladas, as criptomoedas podem ser um instrumento 

eficiente para a evasão fiscal e para a lavagem do di- 

nheiro proveniente de atividades criminosas, 

Foto: bivuLcação | Dinheiro 24/4207] 20 



CAPA 

O brasileiro pode 
comprar uma 

criptomoeda ou 
pode investir em 
uma cota de um 

fundo dedicado a 
criptomoedas, mas 

hã algumas 
restrições 

FERNANDO 
BARRUECO, 
ADVOGADO 

ESPECIALIZADO EM 

CRIPTOATIVOS 

ETOMEENCRENÇA 

Desde seus primórdios, portanto, governos e bancos cen- 

trais procuraram limitar ou controlar os negócios com esses 

ativos. Há casos extremos, como o da China, em que as auto- 

ridades simplesmente proibiram toda e qualquer atividade 

com o bitcoin e demais criptomoedas. No caso chinês, porém, 

além de uma certa obsessão por controle, a intenção do go- 

verno foi abrir caminho para sua própria criptomoeda estatal, 

o renminbi digital. A abordagem mais frequente é a que vem 

sendo adotada pelos Estados Unidos e, com algumas especi- 

ficidades, pelo Brasil. No caso americano, é perfeitamente 

legal para o cidadão investir em criptoativos ou em seus de- 

rivativos, comprar cotas de fundos e fazer todas as operações 

permitidas no mercado de capitais. 

A situação no Brasil, porém, é diferente. As criptomoedas 

estão em uma zona cinzenta regulatória — e não ha qualquer 

irregularidade nisso, apenas uma ausência de regulamentação. 

O mercado de capitais é regido pela Lei 6.385, de 1976, que 

define o que são valores mobiliários. As criptomoedas não estão 

incluidas. Assim, elas são ativos — como imóveis e empresas 

— mas não são valores mobiliários, Isso limita a atuação do 

investidor brasileiro. “O brasileiro pode comprar uma cripto- 

moeda ou pode investir em uma cota de um fundo dedicado a 

criptomoedas, mas ha restrições para alguns investimentos”, 

disse o advogado especializado em direito de criptomoedas 

Fernando Barrueco. “Por exemplo, o investidor não pode par- 

ticipar de uma oferta pública de ativos lastreados em criptoa- 

tivos, como ocorre nas aberturas de capital das empresas,” 
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Barrueco afirmou que os próprios 

fundos à disposição dos brasileiros tem 

limitações à sua atuação, Como as crip- 

tomoedas não são valores mobiliários, 

esses fundos só podem investir fora do 

Brasil, diretamente ou em cotas de outros 

fundos dedicados ao bitcoin e outras. Isso 

exige que os investidores sejam conside- 

rados qualificados, ou seja, que tenham 

pelo menos R$ 1 milhão para aplicar. 

IRREGULARIDADES Isso faz toda a 

diferença e explica o porquê de algumas 

das práticas da Binance por aqui ferirem 

a lei. Voltemos ao inicio desse texto e ao 

telefone e ao endereço de e-mail que não 

funcionam. A página da Binance em por- 

tuguês é clara em anunciar investimentos. 

Uma das alternativas à disposição do 

investidor é uma “poupança”, em que os 

saldos de criptoativos nas contas são 

“rentabilizados”. A Binance não pode 

oferecer isso aos brasileiros. Por seu re- 

gistro na Receita Federal e na Junta Co- 

mercial de São Paulo, nenhuma das ati- 

vidades que ela informa praticar é 

regulada pela Comissão de Valores Mo- 

a Pam 
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(*] a empresa tem parte de seu domécilio fiscal em Malta e nas has Cayman, mas suas operações estão “na nuvem” 
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biliários (CVM) ou pelo Banco Central 

(BC). Há outros problemas. O site da 

empresa não indica nenhum e-mail ou 

telefone para que os investidores recla- 

mem ou tentem solucionar problemas, 

algo que Adilson Cordeiro, o empresario 

e “day-trader” mencionado no inicio des- 

ta reportagem, sabe muito bem. Isso 

contraria não apenas as regulamentações 

dos mercados financeiro e de capitais, 

mas também as regras do Código de De- 

fesa do Consumidor. 

O que poderia ser um mero detalhe 

burocrático faz toda a diferença, disse o 

presidente da Associação Brasileira de 

Criptoeconomia (ABCripto), Rodrigo 

Monteiro. Em abril deste ano, a Associa- 

ção queixou-se de atitudes consideradas 

anticoncorrenciais da Binance junto às 

autoridades — CVM, Receita e no Con- 

selho Administrativo de Defesa Econó- 

mica (Cade). Monteiro é cauteloso ao 

comentar o caso. Ele frisou que o objeti- 

vo da ABCripto não é banir a empresa do 

mercado brasileiro, mas questionou suas 

praticas. “A Binance tem sua represen- 

tatividade, é importante, e por isso que- 

remos que ela atue no Pais nas mesmas condições das demais 

empresas e respeitando a legislação”, disse ele. “Ela tem de 

respeitar as legislações tributária, trabalhista, ambiental e de 

proteção ao consumidor, além de estar obrigada a ter canais 

para bloquear atividades suspeitas e informá-las às autoridades.” 

No caso, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(Coaf). Gerente da Binance para a operação no Brasil, Mayra 

Siqueira informou em entrevista ao programa Loira Pod que a 

empresa está se estruturando no Brasil mas não tem CNPJ por 

aqui e não está sujeita a regulações locais. 

Jun/202] 

A GERENTE 

Mayra Siqueira, que 

responde pela 

Binance no Brasil. 

Segundo entrevista 

ao programa Loira 

Poq, a empresa 

esta sendo 

estruturada para 

atender o mercado 

local, mas não 

precisa serguir as 

regulações 

T ALEMANHA 
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sobre 
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CAPA 

À Binance é 
importante, e por 

isso queremos que 

ela atue no País 
nas mesmas 

condições das 
demais empresas e 

respeitando a 

legislação” 

RODRIGO 
MONTEIRO, 

PRESIDENTE DA 
ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE 

CRIPTOECONOMIA 
(ABCRIPTO) 

PIRÂMIDE 
Glaidson Acácio dos Santos, o “faraó da bitcoin) montou um 

esquema de pirâmide que movimentou R$ 38 bilhões. 

Desse total, R$ 1,2 bilhão passou pela Binance 

A Binance é a maior corretora de criptomoedas do Brasil. 

Não há números consolidados, mas quem conhece o mercado 

estima que ela processa de 30% a 40% das transações com esses 

ativos originadas por brasileiros, Dai a reserva com que os espe- 

clalistas procurados pela DINHEIRO demonstraram ao falar. 

Mesmo assim, há casos comprovados de que a ausência de con- 

troles da Binance foi lesiva à economia popular. Em setembro, 

a operação Kryptos, da Policia Federal, prendeu o ex-garçom 

Glaidson Acácio dos Santos, o “faraó do bitcoin”, por operar um 

esquema bilionário de pirâmide e lavagem de dinheiro na cida- 

de de Cabo Frio que atraiu incautos prometendo uma rentabi- 

lidade polpuda de 10% ao mês. A estimativa é que a pirâmide 

tenha movimentado R$ 38 bilhões. 

Segundo a Policia Civil do Rio de Janeiro, ao menos R$ 1,2 

bilhão foi depositado em contas na Binance. Santos usou outras 

corretoras. E, apesar de ele ter sido arrolado no inquérito, não 

é possivel afirmar que Changpeng Zhao participou do esquema. 

No entanto, mesmo presumindo a boa fé da Binance, se ela 

seguisse as regulamentações das autoridades o esquema bilio- 

nário do “faraó da bitcoin” poderia ter sido descoberto antes. 

Em especial a exigência do “conheça seu cliente”, ou “know 

vour costumer”, que obriga empresas financeiras e gestores de 

recursos a comunicar movimentações suspeitas — como as de 

um ex-garçom que passa a investir bilhões sem que a origem 

desse dinheiro seja conhecida. 

INVESTIGAÇÕES Na terça-feira (16), 

a Binance divulgou globalmente seus 

“Dez principios fundamentais” para os 

usuários de criptoativos. Em uma ofen- 

siva publicitária que estampou anúncios 

de página inteira nos principais jornais 

do mundo, a empresa defendeu publica- 

mente que “todo ser humano tem acesso 

a instrumentos financeiros”, que as pla- 

taformas de negociação têm a responsa- 

bilidade e a obrigação de trabalhar com 

as autoridades para evitar crimes finan- 

ceiros e que “regulação e inovação não 

são mutuamente exclusivas”. O comuni- 

cado representa uma guinada na atitude 

da empresa, que vem sendo tratada com 

rigor pelas autoridades financeiras glo- 

bais. O Departamento de Justiça e o Fis- 

co dos Estados Unidos iniciaram uma 

investigação na empresa após suspeitas 

de manipulação do mercado, em abril. 

A empresa também vem enfrentando 

restrições das autoridades em vários pa- 

ises (leia o quadro à página 30). No Bra- 

sil, apesar das representações setoriais e 

deter sido arrolada no inquérito do faraó 

da bitcoin, a empresa ainda não tem tido 

problemas desse tipo. 

O aperto das autoridades levou a com- 

panhia a iniciar as atividade de uma sub- 

sidiária nos Estados Unidos, algo inédito 

em sua história, e a pelo menos declarar 

que está disposta a cumprir a lei. Se vai 

colocar suas palavras em prática, só o tem- 

po dira. Até agora, a postura da companhia 

tem sido de confronto, Ela foi fundada em 

2017 por Zhao, que nasceu na China, mas 

emigrou jovem para o Canadá, onde se 

formou em ciências da computação. Sem- 

pre se anunciou como uma empresa “da 

nuvem” — sem sede própria, apenas re- 

gistros em paraisos fiscais como Malta. 

Por não existir formalmente em nenhum 

pais, a Binance sempre se declarou deso- 

brigada de tarefas como observar leis e 

pagar impostos, À divulgação dos dez prin- 

cípios mostra que pelo menos no discurso, 

essa caixa-preta pode começar a ser que- 

brada. Procurada, a Binance não respon- 

deu aos pedidos de entrevista. 5 
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Pa fd ANUNCIAM Conecte sia marca ao público mais qualificado do segmento, Entre em contato com nossa equipe e anuncie (11) 5518-4269. 

em | novidade para você 
Chegou a nova edição 
da Dinheiro Rural 
Para ficar por dentro de tudo o que acontece 

no agronegócio, sejam as oportunidades, novas 

tecnologias, onde investir, informações sobre 

os produtos e os caminhos para melhorar a 

produção, leia a Dinheiro Rural. É a edição 

deste mês já está disponível. 
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m nós, ate a cor é um defeito. A frase de Luiz Gama, um dos maiores abolicionistas da história, é de 

1880. Se dita hoje seria tão atual quanto há um século, diante das barreiras que ainda existem para 

inclusão da população negra no mercado de trabalho. Em sua segunda edição, o Índice de Equidade 

Racial Empresarial (TERE 2021) mostra a dimensão do problema: entre as 65 empresas que participa- 

ram do levantamento, a média de presença de profissionais pretos e pardos no quadro de colaborado- 

res é de apenas 29,6%. A situação fica mais crítica quando se sobe na hierarquia. A parcela do grupo em 

cargos de gerência e supervisão é de 15,8% e na alta direção. Incluindo Conselhos de Administração, 

apenas 4,1%. “Muitas empresas não perceberam que as questões sociais, climáticas e econômicas estão 

interconectadas”, disse Raphael Vicente, coordenador da Iniciativa de Equidade Racial e Empresarial. 

Empresas que estão quebrando esse paradigma histórico começam a ver resultados. “Quem está 

agindo começa a ter reflexos positivos no valuatron”, disse Vicente, Outra recompensa é o reconheci- 

mento do mercado. Neste especial da DINHEIRO, as cinco Empresas Destaques do IERE 2021 têm os 

principais aspectos de suas estratégias de inclusão étnico-raciais retratados. São elas: Vivo, Ernst Young 

Auditores Independentes, PWC, BASF e Corteva Agriscience. As participantes preencheram um 

questionário digital e foram avaliadas pela transparência das políticas de inclusão de profissionais 

negros. A análise dos dados ficou a cargo do Instituto Data Zumbi. t 

O IERE considera seis pilares: Censo de Funcionários (governança dos dados do público interno); 

Conscientização (ações de educação sobre a agenda); Recrutamento e Seleção (metodos para atrair 

profissionais negros); Capacitação (treinamento dos talentos); Ascensão (politicas para a promoção 

desses funcionários); e Publicidade e Engajamento (medidas para envolver a cadeia de valor na adoção 

das boas praticas). Para o professor Valdir Martins, da Iniciativa, o engajamento do setor privado é crucial 

para uma sociedade mais justa . “O governo atual escancarou o racismo, as empresas precisam reverter 

o quadro” Exemplos inspiradores existem e as Empresas Destaques do TERE-2021, provam isso. 
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ESPECIAL 

GONECTAR 
E INCLUIR 

ão importante quando conectar é 

incluir pessoas. É nesse esforço que 

aexecutiva Carolina Sierra, geren- 

te de Cultura e Inclusão da operada 

Vivo, tem se dedicado. A empresa lider 

em telecom no Pais vem aprimorando 

suas práticas no campo da diversidade. 

A companhia promoveu ações e debates 

para discutir a representatividade negra 

e da cultura afro no Pais. Como marca 

tecnológica e comprometida com a di- 

versidade, lançou o projeto Fábulas da 

Conexão, com quatro curtas-metragens 

que mostram histórias que unem a tec- 

nologia com elementos inspirados no 

realismo fantastico e narrativas brasi- 

leiras. O case, inclusive, venceu o You- 

tube Works 202] na categoria Visibilt- 

ty and Inclusion. 

Internamente, junto ao Fabulas da 

Conexão, a Vivo fez um movimento de 

“letramento racial”, trazendo conhe- 

cimento e repertório sobre a causa para 

colaboradores e revisitando palavras e 

expressões que reforçam preconceitos, 

Aempresa também discutiu com todos 

o colorismo, conceito relativamente 

novo e pouco compreendido em sua 

totalidade. Trata-se de um termo uti- 

lizado para anulação e diferenciação de 

pessoas da mesma raça, classificando- 

-as do tom mais claro ao tom mais es- 

curo de pele, dos traços mais aos menos 

negroides. Em uma sociedade segrega- 

dora, essas variações se tornam grada- 

ções de exclusão. “Nós também vemos 

na arte um meio importante para de- 

bater as questões étnico-raciais, com- 
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bater a invisibilidade social e dar repre- 

sentatividade à cultura e a artistas 

negros”, disse Carolina Sierra. 

Neste mês, a Vivo lançou a maior 

exposição digital de arte negra do País, 

o projeto Telas Pretas. Com curadoria 

da artista multimidia Igi Avedun, a 

iniciativa reúne artistas negros para 

uma exposição com obras inéditas. As 

mais de 240 lojas da marca em todo o 

Brasil serão transformadas em galerias, 

promovendo visibilidade e reflexão 

sobre a representatividade negra na 

arte brasileira. 

As obras foram produzidas exclu- 

sivamente para a exposição e traz os 

nomes Brasilandia.co, Rainha F, Ga- 

briel Massan, Silvana Mendes, João 

Moxca e Manauara Clandestina. O 

projeto contempla uma pluralidade 

de perspectivas sobre a cultura afro- 

“brasileira. Além das mais de 600 telas 

nas lojas da Vivo, as obras também 

ocuparão as redes sociais da marca e 

diversos espaços publicitários espa- 

lhados pelo Pais. Por fim, ainda estarão 

expostas na galeria de Arte HOA, fun- 

dada por Igi Ayedun ea primeira a ser 

dirigida por uma equipe 100% negra. 

“A Vivo acredita que um ambiente 

mais aberto e diverso, onde as pessoas 

se sentem seguras para se expressarem 

de maneira genuina, também é um 

espaço de maior criatividade e colabo- 

ração”, afirmou Carolina. E para pro- 

mover o desenvolvimento de carreira 

e aceleração o aumento de represen- 

tatividade em cargos de liderança, 

desde 2021, o programa da Vivo de 

incentivo ao desenvolvimento, Explo- 

re Mais, oferece 50% de subsídio para 

todos os colaboradores negros em 

cursos de graduação, pós-graduação, 

idiomas e cursos de curta duração. 

A empresa lançou, em parceria 

com o Instituto Modo Parités, um 

programa de desenvolvimento de car- 

reira para 100 colaboradores negros, 

trabalhando com a descoberta das 

potencialidades de cada individuo, 

abordando aspectos pessoais e pro- 

fissionais que podem apoiar nas opor- 

tunidades de desenvolvimento de suas 

carreiras. “Na nossa atual edição do 

programa de estágio, que está com as 

inscrições abertas, estamos ofertando 

750 vagas, sendo 50% delas destinadas 

a estudantes negros.” 

Hugo Cilo 

0 EoPAL 
DE RESPI 

ão consigo respirar! (“I can't 

breathe!) foram as últimas pa- 

lavras do afro-americano Geor- 

ge Floyd, estrangulado por um 

policial branco em Mineápolis no dia 

25 de maio de 2020. O pedido de so- 

corro foi o slogan para manifestações 



mundo afora, E acendeu uma luz 

vermelha no painel da consultoria 

EY, uma das quatro grandes empre- 

sas de auditoria do mundo. Ela em- 

prega cerca de 260 mil pessoas em 

150 paises e seus dirigentes perce- 

beram que a tragédia não era um fato 

isolado. Já havia passado da hora de 

tratar do assunto. Menos de dois me- 

ses depois, a EY lançou uma força 

tarefa formada por 40 executivos de 

diversos países para definir ações 

globais de equidade racial adaptadas 

às condições de cada pais. No Brasil, 

as discussões foram incluidas na 

questão de igualdade de gênero. 

O projeto ganhou força por ter 

partido do comando global. Mesmo 

assim, a dimensão exata do problema 

só foi percebida ao ouvir as pessoas, 

disse a sócia de auditoria da EY, Cris- 

tiane Hilario. “Mergulhamos no tema 

e conseguimos colocar em pé um 

programa de empoderamento em 

apenas três meses”, disse ela, res- 

ponsável pelo Black Professional 

NetWork (BPN) no Brasil. 

Um mapeamento dos colabora- 

dores da empresa levantou que 22% 

se declaravam afro-brasileiros. Nos 

niveis de coordenação e gerência o 

porcentual caia para 14%, e recuava 

para apenas 4% entre os sócios e di- 

retores. “Tinhamos poucos trabalha- 

dores porque poucas pessoas desse 

grupo eram recrutadas”, afirmou 

Cristiane. A maioria dos novos talen- 

tos vinha das grandes escolas de ad- 

ministração, contabilidade e negó- 

cios, onde os afro-brasileiros e afro 

descendentes são minoria. À partir 

dai foram incluidas instituições de 

ensino além das universidades tra- 

dicionais, o que ampliou o universo 

de colaboradores em potencial. 

Ai surgiu outro problema. Os es- 

colhidos enfrentavam muitas dif- 

culdades em passar pelos processos 

seletivos. A EY criou então um pro- 

grama de capacitação, que incluiu 

DESGEO 
VALUATION 
“Muitas empresas não 

perceberam que as 

questões sociais, 
climáticas e econômicas 

estão conectadas. Quem 
age, começa a ver 
reflexos positivos 

no valuation' 

Raphael Vicente, 
Iniciativa Empresarial 

pela Igualdade Racial 

muitos estudantes de baixa renda na 

linha de contratação. Na primeira 

edição do programa, em 2020, foram 

abertas 80 vagas. Cerca de 75% se 

declaravam afro-brasileiros. “Acaba- 

mos efetivando 30% deles e os demais 

foram contratados por outras em- 

presas similares. Ou seja, preparamos 

mão de obra para o mercado”, afirmou 

a executiva. No início de 2021 0 nú- 

mero de vagas dobrou e uma tercei- 

ra edição está sendo preparada. “Te- 

mos certeza de que o trabalho deu 

certo. Mas sabemos que a decisão 

global foi fundamental.” 

Ameta agora é elevar o porcentu- 

al para 35% do total de colaboradores, 

ampliar a parcela no nivel gerencial 

de 14% para 25% e, no topo da empre- 

sa, sair dos 4% para 10%. Para isso, 

outro programa começa a avançar: a 

“mentoria reversa”. Nele, os líderes, 

incluindo o presidente da EY, passam 

a ouvir representantes desses grupos 

raciais sobre as dificuldades no am- 

biente para que ele se torne mais in- 

clusivo e que se consiga quebrar a 

barreira do chamado racismo estru- 

tural, “Essa conscientização tem sido 

essencial”, disse Cristiane. 

Anna França 

LUTA PARA O RARO 
VIRAR REGRA 

história de Eduardo Alves, um pre- 

to, pobre, que foi técnico, gerente, 

diretor e virou sócio da PwCBrasil 

gofio condutor para os projetos de 

igualdade racial de uma das maiores 

empresas de consultoria e auditoria do 

mundo. É o único negro na composição 

societária. “Daqui a pouco tem de ter 

outro aqui”, disse, coma clara percepção 

de sua responsabilidade como referên- 

cia para os jovens, sendo lider das ini- 

ciativas que abrem espaços para os pre- 

tos chegarem ao topo do organograma. 
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A companhia, com US$ 43 bilhões 

de receita em 2020, teve destaque em 

conscientização, recrutamento e as- 

censão no Índice de Equidade Racial 

Empresarial (da Iniciativa Empresarial 
pela Igualdade Racial), com coordena- 

ção técnica do Instituto Data Zumbi. 

Tudo comandado por Eduardo 

Alves cujo sucesso foi conquistado com 

muito empenho. Nascido e crescido na 

periferia de Interlagos, no extremo sul 

de São Paulo, ele teve incentivo familiar 

em dois níveis na adolescência: a mãe, 

mineira, era mais pé no chão; o pai, 

pernambucano, era pé nas nuvens e 

fazia o filho sonhar alto, Foi no fim dos 

anos 1990, que Alves sentiu o peso de 

ser quem era. Apesar de dedicado aos 

estudos, acreditava não ser capaz de 

passar no vestibular da Faculdade de 

Direito do Largo São Francisco, da USP. 

Depois, sem confiança, resolveu não 

enviar curriculo para entrar na PwC, 

Mas uma amiga que sabia de seu po- 

tencial montou seu portfólio e enca- 

minhou à empresa. 

Foi osuficiente para ser contratado 

e continuar ali sua história incrivel. 

“Por duas vezes me autossabotei. Mas 

tive pessoas que me colocaram no rumo 

novamente. Isso acontece muito. E 

mais ainda nas familias negras”, disse 

Eduardo Alves. “Temos autoestima 

abalada. Não temos sentimento de 

pertencimento. Não vemos exemplos.” 

Na empresa, iniciou mestrado em 

contabilidade, Faltava aperfeiçoar o 

ingles. Planejou um curso no Canada. 

egou emprestados R$ 9,5 mil da pou- 

pança da avó e partiu. Na volta, estava 

com uma promoção programada. Mas 

engatou um doutorado, o que demandou 

mais investimentos no idioma. Com 

toda a preparação, a PwC lhe ofereceu 

uma posição em Boston, nos EUA. Ficou 

dois anos que “fizeram toda a diferença”, 

Retornou ao Brasil e foi promovido a 

diretor. Nove meses depois, foi admiti- 

do a sócio da PwC Brasil. “Hoje em dia, 

30% do meu trabalho são de receitas 

geradas com investidores estrangeiros. 

Toda aquela aposta valeu a pena” 

Além de sócio, Eduardo Alves co- 

manda a dimensão Raça e Etnia, uma 

das cinco do programa de Diversidade 

e Inclusão que a empresa mantém des- 

de 20183. Entre as iniciativas que lidera, 

destaque para o Black as Manager 

(BaM), programa de aceleração de car- 

reira para os nossos profissionais negros 

e negras. As contratações de pretos 

triplicaram ealcançaram 40% em 2021. 

Nos cargos de gerência, passaram de 

9% para 13%. A lição: “Fazemos o letra- 

mento, damos conhecimento, que gera 

consciência, que muda a cultura da 

empresa. Tudo faz parte de um proces- 

so de instrução”, disse Eduardo Alves. 

Para haver mais tentativas. E sua his- 

tória se repetir mais vezes, seja com os 

pés no chão ou nas nuvens. 

Beto Silva 

ARTE, HISTÓRIA E 
ANCESTRALIDADE 
Os três elementos se unem na 
obra de Soberana Ziza, a que 

ilustra esta reportagem. Desde 
2006 ela expoõe seu trabalho 

baseado em pesquisa estética 
sobre negritude e feminino em 
uma abordagem que ela define 
como “afrofuturista 

“NINGUÉM PODE 
FICAR DE FORA” 

ão hã espaço para ilusões. Nenhu- 

ma das empresas destacadas no 

Índice de Equidade Racial Em- 
presarial 2021 ja chegou lá. Muito 

longe disso. O grande mérito delas está 

em dar os primeiros passos (consisten- 

tes) de uma jornada que será longa e 

dura, E fazer isso em corporações que 

se debatem para entregar resultados 

não é tarefa modesta. Nesse contexto 

está a gigante alemã Basf. À frente da 

área que fomenta e multiplica as ações 

afirmativas da companhia esta Karina 

Chaves, responsável por diversidade 

& inclusão para a América do Sul. “To- 

dos somos diversos. O que a gente deve 

olhar é: quem ficou de fora? E a gente 

não quer que ninguém fique de fora”, 

disse à DINHEIRO. 

Karina é um moto-perpétuo da ques- 

tão. Apaixonada e engajada, sabe que 

processos tão estruturais de mudanças 

dependem da energia alocada. Não é um 

problema da Basf, mas de nossa socie- 

dade. “No caso brasileiro, são 300 anos 

de escravidão e 130 anos deum racismo 

debaixo dos panos.” Agravado no caso 

da Basf pelas especificidades de um setor 

fundamentado nas carreiras Stem (acró- 

nimo em inglês para Ciências, Tecnolo- 

gia, Engenharia e Matemática). Nelas, a 



presença de negros é mundialmente 

baixa. “Você olha para o lado, para cima 

e para baixo e dificilmente vê uma pessoa 

negra circulando aqui.” 

Hoje. 20,7% dos mais de 4 mil fun- 

cionários se declaram pretosou pardos. 

Eram 17,5% ha três anos. A meta é chegar 

a 30%. Mas na faixa gerencial para cima 

ainda é de 6,1% (na diretoriachega a 75). 

Um processo natural e que leva tempo, 

Hoje, os processos seletivos já devem 

ter pelo menos 30% de negros contra- 

tados. “É preciso que todas as lideranças 

entendam.” Porque, como diz Karina, 

as pessoas que abrem avaga e contratam, 

aquelas que tomam a decisão do dia a 

dia, são o gerente, o coordenador, o su- 

pervisor. “Há lideranças muito mais 

comprometidas que outras.” E será assim 

mesmo. Essa é a inteligência da jornada. 

Poressemotivo ha várias frentes de 

combate à não equidade racial. Umaéa 

porta de entrada via programas de con- 

tratação de estagiários. Talvez seja a 

batalha menos dificil de todas. Desde 

2018, a Basf não só ampliou parcerias 

com instituições de ensino superior para 

incorporar jovens profissionais negros 

— e qualificar internamente lacunas de 

formação, como o inglês ou processos 

de mentoria —, como criou o projeto 

Black Inclusion Group (BIG), formado 

por negros e não negros, e assim con- 

frontar sem meias palavras a questão 

racial na empresa. 

Para Karina, um passo decisivo é o 

letramento. “E a capacidade de se co- 

municar em seu contexto social.” Isso 

val fazer com o tema da equidade nun- 

ca fique menor. “Hã interseções”, disse 

Karina. “Por exemplo: a meta de 30% 

vale para mulheres e já atingimos. Mas 

é preciso fazer os recortes. Mulher pre- 

ta, mulher trans, não adianta ser so- 

mente mulher branca” Para ser con- 

tratada, a entrevista final foi com o 

próprio Manfredo Riibens, presidente 

da Basf para a América do Sul. Ela dis- 

se que trabalha para que um dia a ca- 

deira dela não precise mais existir. 

Riúbens respondeu que talvez isso de- 

more gerações, Karina discordou e se 

diz mais esperançosa. “Eu não nasci 

antirracista. Alias, descobri meu racis- 

mono meio do caminho”, afirmou. “Por 

isso é preciso ter ações afirmativas.” 

Edson Rossi 

LORRIDA CONTRA 
0 TEMPO 

esultados consistentes de inclusão 

requerem estratégia e paciência, 

já que precisam de prazo para 

aparecer. De acordo com mapea- 

mento realizado pelo Instituto Ethos, 

a igualdade racial no ambiente de tra- 

balho só sera alcançada em 150 anos. 

A estimativa causa espanto, mas não 

pode levar à paralisia. E a Corteva 

Agriscience é uma das empresas que 

pretende transformar a realidade sem 

esperar um século e meio. A mudança 

começa na contratação e se estende 

pela jornada na empresa. “Recrutar é 

uma parte, se voce não trabalhar com 

todo o processo de desenvolvimento, 

acaba naquela história: convidando 

para a festa, mas não chamando para 

dançar”, afirmou Claudia Pohlmann, 

diretora de Recursos Humanos da em- 

presa para América Latina. 

Das 171 novas vagas preenchidas 

por candidatos externos no Brasil nes- 

te ano, 92% foram para representantes 

de grupos minorizados como mulheres, 

negros, pessoas com necessidades es- 

peciais e LGBTI-. Já o programa de 

estágio, implementado em agosto de 

2020, passou por duas ondas de con- 

tratação. Na primeira, 49% dos con- 

tratados eram negros. Na segunda, o 

número aumentou em 20 pontos por- 

centuais. Para garantir o aumento da 

diversidade, a Corteva adotou medidas 

para reduzir o viés inconsciente no 

processo de admissão. Entre elas, ações 

afirmativas e de conscientização por 

meio de Grupos Internos de Afinidades, 

além de treinamento dos lideres. 

Com o ambiente interno prepara- 

do para a inclusão, era preciso aumen- 

tar as chances de ascensão na empre- 

sa. Assim surgiram iniciativas como 0 

programa de mentoria. Voltado para 

pessoas que acabaram de entrar e para 

aqueles que já fazem parte da compa- 

nhia, o programa tem o objetivo ala- 

vancar o conhecimento e assegurar 

oportunidade de desenvolvimento para 

habilitá-los a futuras promoções. 

Para a executiva, quanto “mais 

abrangente e inclusivo for a descrição 

da vaga, maior é a probabilidade de s 

um processo mais inclusivo”. Tornar 

menos rígidas algumas regras antes 

consideradas requisitos básicos tam- 

bém é um caminho. Um exemplo é a 

flexibilização do nivel de inglês entre 

os estagiários. Claudia diz que apenas 

com esse fato o aumento da probabi- 

lidade de contratação de um jovem 

negro passa para 78%. 

Reconhecer desafios para a inclu- 

são étnico-racial é um primeiro passo, 

mas não suficiente. É preciso fazer 

sentido para a empresa. “Quando você 

conecta a importância de diversidade 

e inclusão com o propósito da Corteva, 

que é de enriquecer vidas, fica eviden- 

te a necessidade de ter essa represen- 

tatividade”, afirmou a executiva. 

Renata Dufles H 
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ESTRADA SINUOSA 
PARA A BUSER 
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ATUAÇÃO DA EMPRESA 
NO TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO 
INTERESTADUAL 
ACIRRA A POLÊMICA 
SOBRE REGULAÇÃO E 
CONCORRÊNCIA NO 
SETOR. ENQUANTO 
ISSO, ALEMÃ FLEXIBUS 
CHEGA AO PAÍS 
QUERENDO PROVAR 
QUE É POSSÍVEL 
REDUZIR OS PREÇOS 
DAS PASSAGENS 
Angelo VEROTTI 

O app 

oleMolallolni 

uatro anos se passaram desde o início das atividades da Buser no Bra- 

sil. O aplicativo mineiro foi criado pelos sócios Marcelo Abritta e 

Marcelo Coelho Vasconcellos com a proposta de usar a tecnologia na 

intermediação de viagens de ônibus interestaduais. Ganhou a alcunha 

de “Uber dos ônibus”. Com operação em pelo menos 24 estados e co- 

nectando quase 500 cidades, a startup possui 5 milhões de pessoas 

cadastradas. Números que impressionam na mesma proporção em que 

ganham força as criticas quanto à expansão pelo Pais. Entre as acusa- 

ções estão “concorrência desleal e precarização da relação trabalhista”, 

como afirmou à DINHEIRO Gentil Zanovello, presidente do Sindicato 

das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo 

(Setpesp). Algo que a própria Uber teve de enfrentar quando iniciou 

sua operação pore aqui. 

Apesar das inevitáveis comparações, Zanovello quer deixar claro 

que são situações diferentes. “Se um taxista quiser tirar o dia de folga 

para comemorar, por exemplo, o aniversário de casamento, ele pode. 

Não tem problema. Já as viações que operam no transporte público de 

passageiros não podem parar”, disse ele, ao lembrar que trabalham por 

concessão em um serviço público essencial à sociedade. “Buser não é 

Uber. E ônibus não é taxi. São coisas totalmente diferentes,” 

Criada em 2017 com investimento de apenas R$ 20 mil, a Buser 

promove o fretamento colaborativo de ônibus. Na prática, une um 

grupo de pessoas que dividem o valor de uma viagem. A startup realiza 

essa conexão junto a fretadores e empresas de ônibus. Atualmente, são 

mais de 400 parceiros com a utilização de 1,2 mil veiculos. A modali- 

dade de fretamento, de acordo com a companhia, permite que as viagens 

sejam até 60% mais baratas do que as realizadas pelas viações conven- 

cionais. A tecnologia é usada para otimizar rotas, gerenciar a demanda 

de passageiros e intermediar a compra das passagens. 

Navisão do dirigente, os sistemas de transportes públicos implicam 

no atendimento a alguns princípios, como regularidade, eficiência e 

continuidade. “São livres à iniciativa privada as atividades do Uber e 

de fretamento, como os próprios aplicativos reconhecem fazer e que, 

no caso deste último, requer apenas autorização e regulação estatal.” 

No caso da Buser, a reserva e a venda de passagens são realizadas pela 

plataforma. Jã o transporte é feito por terceiros, titulares de autoriza- 

ções para fretamentos. O fato de os aplicativos venderem passagens 

individualmente, precificarem e determinarem horários e trajetos 

caracteriza o sistema público, o que seria ilegal, Zanovello afirmou que 
as empresas de fretamento não podem oferecer serviços nos moldes 

do sistema público e regular, como a venda de passagem direta ao pú- 

blico. “Além disso, empresas de fretamento são obrigadas a trabalhar 

em regime de circuito fechado, em que as viagens de ida e de volta são 

realizadas com os mesmos passageiros, o que não condiz com a reali- 

dade da startup de transporte, que comercializa trechos.” 

As críticas ao modelo da Buser incluem outros aspectos, como o 

fato de a empresa não arcar com todas as obrigações legais exigidas do 

sistema de transporte regular. É o caso do pagamento de taxas de fis- 

calização e de embarque, recolhimento de ICMS. Além disso, os ônibus 

fretados pelo aplicativo não realizam embarques e desembarques em 
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empregos diretos. Durante a pandemia, 

o governo estadual ampliou a gratuidade 

das viagens a policiais militares, o que, 

segundo o sindicato, gerou um custo adi- 

cional de R$ 50 milhões às empresas, que 

se queixam da disparada do preço dos 

combustiveis. “O diesel subiu mais de 

50% nos últimos 12 meses”, disse Zano- 

vello, que desafiou os fundadores da Bu- 

ser a publicarem o balanço da startup, a 

exemplo do que fazem as viações asso- 

ciadas ao Setpesp. “A Buser fala que a 

passagem é ate 60% mais barata. Legal, 

Mas é sustentável? Consegue ganhar di- 

nheiro e se manter com essa tarifa? Ou 

esta consumindo caixa e vivendo de novos 

aportes dos fundos que financiam a em- 

REVOLTA NORIO | terminais rodoviários e não oferecem as gratuidades para | presa?” Segundo a empresa, desde o lan- 

semônibus.turistas idosos e portadores de necessidades especiais. “Osaplicativos | camento, os investidores já aportaram 
tiveram de buscar uma ; PER ; , id Soil Gone 

disponibilizam o mesmo serviço apenas nas linhas mais lu-  U5$138 milhões no negócio. 
forma de retornar a é iai 

MinasGerisna — crativas (não atendem as deficitarias, diferentemente do 

segunda-feira (15) 

após a Buser cancelar 

sistema de transporte regular) e a viagem só é efetivada com 

aconfirmação de um número minimo de passageiros”, afirmou 

RMS presidente do Setpesp. Para ele, as regras deveriam ser 

idênticas. “Defendemos apenas a igualdade de condições na 

disputa com as startups”. 

No estado de São Paulo são transportados 120 milhões de 

passageiros anualmente por meio de 911 linhas e 1448 ligações 

que atendem 645 cidades. A frota de 4,5 mil ônibus realiza 4,4 

milhões de viagens por ano, São 60 empresas que geram 20 mil 

TRIBUNAL O modelo de atuação da 

plataforma é motivo de discussões na 

esfera judicial. A Buser já obteve resul- 

tados a seu favor nos estados de São Pau- 

lo e do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais 

recorre para manter as operações a toda 

velocidade. A companhia também en- 

frenta problemas com a Justiça no Sul, o 

que têm dificultado a programação de 

PRÓXIMO DESTINO: BRASIL alemã Flixbus inicia operações após mais de dois anos adaptando 

À meia noite e meia de 1º de dezembro, o primeiro ônibus da 
FlixBus sairá de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. À chegada 
do unicórnio alemão, avaliado em US$ 3 bilhões, no mercado brasi- 
leiro coroa uma espera de mais de dois anos. As primeiras passagens 
terão preços a partir de R$ 19,90, cerca de um terço do praticado 
pela concorrência hoje. Nessa fase inicial, a startup trabalhará com o 
Grupo Adamantina para realizar as5 viagens entre as capitais paulista 
e fluminense, com oito embarques diários, e entre São Paulo e Belo 
Horizonte, com quatro embarques diários. Queremos provar que é 

possivel baixar os valores praticados aqui” disse Edson Lopes, diretor 
da operação nacional, O segredo da agressiva política de precifi- 
cação pela qual é conhecida está no sistema de dados, que faz a 
gestão das rotas visando à sustentabilidade do negócio. Assim, a 
multinacional atua com preços dinâmicos, em um modelo similar ao 
praticado no setor aéreo. 

Lopes refuta, no entanto, ver na Flixbus oscilações bruscas de 
preços ao menor Sinal de desequilíbrio entre oferta e demanda no 

mercado. “Nosso interesse é ser competitivo. Estaremos limitados 
pela concorrência e por uma faixa viável para o consumidor” afir- 
mou. Com presença em 37 palses, o modelo de negócio precisou ser 
redesenhado para 5€ adequar às limitações regulatórias federais, já 

que a empresa não possui licenças próprias e, por aqui, dependerá 
das alianças com operadoras nacionais. 

Neste formato, o parceiro brasileiro será responsável pela manu- 
tenção e gestão da frota, enquanto a alema entrará com a tecnolo- 
gia para planejamento e gerenciamento das vendas. Na adaptação 
ao padrão internacional, ambas devem dividir 05 custos de pintura 
dos carros, Wi-Fi a bordo, pedágio, bilheterias e outras taxas. Para 

desenvolver essa estrutura, a companhia fará um investimento de 

US$ 100 milhões em cinco anos no País. 
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viagens no Paranã, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. Nada, porém, que a im- 

peça de expandir as operações para a 

regiões Norte e Nordeste. 

Entidades reguladoras do transporte 

de passageiros no Brasil também buscam 

encontrar uma solução para o imbróglio. 

Equipes técnicas da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT), que re- 

gulamenta o setor, formularam uma re- 

solução estabelecendo critérios adequa- 

dos para liberação de autorizações, que 

estavam sendo concedidas desde 2019, 

para a entrada de novos players no mer- 

cado. O documento será apresentado à 

diretoria da estatal para votação. A ex- 

pectativa é de que a definição saia até o 

começo de 2022. Procurada pela repor- 

tagem, a Buser não retornou. 

do seu modelo de negócio às regulamentações do País 

Na prática, a Flixbus encontrou uma saída para o “efeito Buser” 
que conflita com o modelo licitatório no setor de transporte rodovia- 
rio interestadual. Uma vez adequada à realidade do Brasil, a empresa 
alemã deve acompanhar a discussão sobre a abertura de mercado 
sem grandes ameaças ao Seu negócio por aqui. Alnda assim, torce 
pela aprovação do novo marco regulatório, em análise na Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que deve flexibilizar a 
operação no setor. "Mas receamos que o legislativo limite o escopo 

regulatário da ANTT, danificando o processo” afirmou o executivo. 
Atê que essas questões se resolvam, a startup focará em crescer 

no território nacional pelo modelo já estabelecido. Por meio de novos 
parceiros, deve passar a operar em 20 cidades no começo de 2022 
e pode dobrar essa rede ainda no segundo trimestre. Avança, assim, 

com a Sua ambição de, num horizonte não tão distante, abocanhar o 
mercado nacional. 

Beatriz Pacheco 

É h NÃO SOMOS CONTRÁRIOS À ENTRADA 
DE NOVAS EMPRESAS NO MERCADO, 
APENAS QUEREMOS IGUALDADE DE 
CONDIÇÕES” 
GENTIL ZANOVELLO, PRESIDENTE DO SETPESP 

A Associação Nacional das Empresas de Transporte Ro- 

doviário de Passageiros (Anatrip) defende o modelo por 

concessão, de maneira a garantir a segurança e a estabilidade 

do setor. Já o presidente da Confederação Nacional do Trans- 

porte, Vander Costa, defendeu que os aplicativos de trans- 

porte por fretamento precisam seguir as mesmas regras que 

as demais empresas. Em entrevista ao portal jurídico Migalhas, 

ele revelou ser favorável à modernidade e à concorrência no 

transporte, tanto em nivel intermunicipal como interestadu- 

al, mas destacou que “a legalidade precisa ser seguida”, 

Enquanto os casos são julgados nas instâncias superiores, 

a Buser busca ganhar mercado. Ampliou o portfólio de servi- 

ços com a participação em novos segmentos: marketplace em 

parceria com grandes viações, transportes de carga e urbano, 

além de financiamento de veiculos. Os investimentos nos 

próximos dois anos devem chegar a R$ 1 bilhão. A expectati- 

vaé crescer dez vezes ate o fim de 2022. Isso, evidentemente, 

se cruzar sem incidentes mais graves as sinuosas estradas — e 

tribunais — do Brasil. H 



NEGÓCIOS 

A MAIOR EMPRESA PRIVADA DO PAIS E 

LÍDER GLOBAL NO SETOR DE CARNES TERÁ O 

HERDEIRO WESLEY BATISTA FILHO A FRENTE 

DAS OPERAÇÕES NO HEMISFÉRIO SUL 

Hugo CILO 

| 
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A DANA DAS CAD 
aior produtora de carnes do mundo, a brasilei- 

ra JBS vai promover uma reestruturação em 

sua cúpula. OCEO Gilberto Tomazoni, homem 

de confiança da familia Batista, desenhou um 

novo organograma nos cargos de comando, 

com destaque para a promoção do jovem Wes- 

ley Batista Filho. Aos 30 anos, o herdeiro da 

companhia com receita anual de R$ 330 bilhões 

vai assumir como presidente global de operações 

para Hemisfério Sul. Assim, além de comandar 

as operações da América do Sul, ele passa a 



Os DONOS 

DA CARNE 

Da esquerda à 

direita, os 

executivos André 

Nogueira (JBS 
USA). João Campos 
(Seara), Wesley 
Filho, Alexandre 

Almeida 

(ex-Itambé), o CEO 

Gilberto Tomazoni 

(em pé) e Gilberto 

Xandô, que assume 

a JES no Brasil 

responder também pelos ativos da JBS na 

Australia, que antes estavam sobo controle 

da JBS nos Estados Unidos. 

A dança das cadeiras, às vésperas da 

aguardada listagem de ações nos Estados 

Unidos em 2022, inclui uma nova função 

para o CEO da JBS USA, André Nogueira, 

que vai para um cargo menos operacional e 

mais estratégico. Ao lado de Wesley Filho, 

Nogueira assume a posição de presidente 

global de operações, com foco na América 

do Norte. Nogueira foi que orquestrou a reestruturação da ameri- 

cana Swift, adquirida pela JBS em 2007. Ex-executivo do Banco do 

Brasil, ele ja foi CFO do JBS USA e também conduziu as operações 

na Austrália. “Essa nova estrutura busca garantir nosso foco na 

excelência operacional, nas pessoas, na cultura e, ao mesmo tempo, 

nos deixa mais preparado para executar nossa estratégia de sus- 

tentabilidade de crescimento preservando autonomia e velocida- 

de na tomada de decisões dos negócios”, disse Tomazoni, durante 

teleconferência de resultados sobre a presidência global de opera- 

ções, em 11 de novembro. O CEO, desde o ano passado, decidiu o 

destino de quase R$ 20 bilhões em aquisições. 

A presidência da JBS Brasil passará a ser ocupada por Gilberto 

Xando, e a presidência da Seara sera assumida por João Campos. 

A JBS USA ficará a cargo do Tim Schellpeper, e Steve Chron vai 

assumir a JBS USA Fed Beef. No Brasil, a promoção de Wesley 

Filho mexe na Seara, que vinha sendo comandada por ele há dois 

anos, um periodo marcado por um agressivo plano de expansão 

fabril e continuo ganho de market sobre a rival BRF, 

Em janeiro de 2022, João Campos assumirá como CEO da 

Seara. O executivo chegou à empresa no ano passado, como 

diretor-executivo de alimentos preparados. Campos chefiava a 

Pepsilo no Brasil. No lugar de Campos, a JBS trouxe um velho 

conhecido da familia Batista. Alexandre Almeida, que comandou 

o laticínio Itambé quando pertencia à J&F e teve uma curta 

passagem pela BRF em 2018, fica com a posição de diretor de 

alimentos preparados da Seara. 

Segundo Tomazoni, as mudanças integram um plano de ação 

mais amplo e de longo prazo para a companhia. A JBS, de acordo 

com ele, tem duas urgências a enfrentar. À primeira, frear o aque- 

cimento global, com iniciativas mais agressivas de redução de 

carbono. Segundo, garantir a segurança alimentar da crescente 

população mundial. “Somente a transição para uma produção 

agropecuária mais sustentável e de baixo carbono vai nos permitir 

perenizar o nosso negócio, garantir a segurança alimentar e a pre- 

servação do planeta como um todo”, afirmou Tomazoni. “Já existe 

caminho para isso, A questão é dar escala a ele” 

GLOBAL Apesar da cidadania brasileira, a JBS depende cada 

vez menos do Brasil. Atualmente, o Brasil responde por 25% do 

faturamento da empresa, e vem caindo balanço após balanço. 

No terceiro trimestre deste ano, acompanhia dos irmãos Batis- 

ta registrou um dos melhores resultados da história. Graças ao 

bom desempenho no mercado americano, a JBS lucrou R& 7,6 

bilhões no periodo, mais que o dobro do resultado do terceiro 

trimestre do ano passado, quando a companhia teve um lucro 

de R$ 3,1 bilhões. No mesmo periodo de comparação, a receita 

liquida aumentou 32,2%, alcançando R$ 92,6 bilhões. “Com os 

bons resultados alcançados no presente, temos também nos 

dedicado a garantir as condições necessárias para continuar 

prosperando no futuro”, afirmou Tomazoni. 5 

bilhões 
SERÁ À RECEITA 

GLOBAL DA JBS 

NESTE ANO, 
RESULTADO QUE 
VAI CONSOLIDAR 
O GRUPO 

COMO MAIOR 

PRODUTOR DE 

PROTEÍNA DO 
MUNDO 
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NEGÓCIOS 

MARISA VESTE AZUL 
NO PONTOCO 
APÓS QUASE DOIS ANOS COM O BALANÇO NO VERMELHO, FORTALECIMENTO DO NEGÓCIO ON-LINE 
IMPULSIONA A OPERAÇÃO. LUCRO LÍQUIDO NO TERCEIRO TRIMESTRE E DE R$ 44 MILHÕES 
Beatris PACHECO 

| 46 Dinheiro 24/n/2021 | Foro:DivuLcação 



epois de uma década no encalço 

das concorrentes, a Marisa reto- 

mou o ritmo da acirrada corrida 

no varejo de moda brasileiro. Os 

anos de perda de poder aquisitivo 

da classe média golpearam a em- 

presa, que demorou a reagir à queda das 

vendas, fazendo seu valor de mercado der- 

reter de R$ 6 bilhões em 2013 para os atuais 

R$1,28bilhão. A varejista serecuperavaem 

2019 graças ao plano de reestruturação con- 

solidado três anos antes, mas a ansiada vi- 

rada veio mesmo — para surpresa até de 

analistas — na carona de uma das maiores 

crises do século 21. Emboranão tenha ficado 

imune à pandemia de Covid-19,0 fechamen- 

to das lojas físicas permitiu à companhia 

focar no processo de digitalização, que se 

arrastava desde 2017. Tem dado muito certo. 

À combinação de planejamento com o 

levantamento de R$ 515 milhões por follow- 

-on (oferta pública de ações) meses antes do 

fechamento do comércio por causa do lo- 

ckdown funcionou como uma mola para à 

Marisa, que, capitalizada, conseguiu se le- 

vantar em 2020 para diminuir a distância 

da concorrência. “A redução estrutural do 

estoque em 30% liberou mais de R$ 160 

milhões em caixa e nos ajudou a retomar as 

margens”, disse o CEO, Marcelo Pimentel. 

Depois de quase dois anos consecutivos de 

prejuizo, a operação voltou ao azul no ter- 

ceiro trimestre deste ano, com lucro liquido 

de R$ 44 milhões. Reduziu a dependência 

domarkdowm (precificação baseada em des- 

contos), mas a lacuna de mercado começou 

aser fechada neste mês, com a transforma- 

ção do e-commerce em marketplace. 

Apesar de ter sido uma das primeiras 

varejistas de moda a se estabelecer no co- 

meércio eletrônico, a rede acabou deixada 

para trás por rivais como C&A e Renner, que 

inovam nessa área desde 2015. Na Marisa, o 

até então negligenciado ecossistema on-line 

virou uma base relevante na pandemia. Com 

o consumo ainda 0,8% abaixo do terceiro 

trimestre de 2019, a performance das plata- 

formas, que saltou 96% em dois anos, repre- 

sentou 14% das vendas da empresa no acu- 

mulado até setembro. Em 2017, respondia 

por 2% do faturamento do varejo e, no fim 

de 2020, havia alcançado 13%. A projeção 

de Pimentel é que o digital tenha uma fatia 

de 25% das vendas em até cinco anos. 

Enquanto isso, a operação física, depen- 
dente do movimento nas ruas, segue impac- 

tada pela gestão de home office nas grandes 

cidades. Para capturar o consumo fora des- 

se raio, a grande estrela hoje é o app. Lança- 

do em 2020, soma mais de 12 milhões de 

downloads e é responsável por 71% das ven- 

das digitais. Já o novo marketplace é mais 

um ponto de apoio para sustentar esse cres- 

cimento e, segundo a empresa, deve repre- 

sentar 20% das vendas on-line em 2022. 

O maior desafio para atender a migração 

0 SALTO DIGITAL DA MARISA 
Fatia do on-line nas vendas 

4 Uh 

ZOm ZDB 200 2020 202º 
“(ato setembro) 

O AZULNO 3º TRI DE 202] 
Lucro líquido de 

RS 44 MILHDES 

Crescimento de 

—» EX 
trt das vendas na plataforma digital na 
BE... comparação com o 3719 e de 19% na 

comparação com 3T20 

gi On-line correspondeu a 

= DAM | 
"e das vendas do varejo no período 

E Varejo digital faturou 

rd RS 66 MILHOES 
entre julho e setembro 

“fonte: retatórios financeiros e entrevista com Marcelo Pimentel, CEO da Marisa 

dessa demanda num pais como o Brasil é 

logístico. Porisso, aempresa vem trabalhan- 

do para mitigar a pressão sobre o prazo de 

entrega e custos com frete. “As dark stores, 

réplicas do centro de distribuição, economi- 
zaram 50% do tempo de percurso para ca- 

pitais estratégicas” afirmou o CEO. Além da 

unidade em Itaquaquecetuba (SP), o novo 

formato ganhou segundo endereço em Belo 

Horizonte no último trimestre. 

Com uma operação apoiada sobretudo 

em custos fixos, a partir de agora, o aumen- 

to das vendas será essencial para a susten- 

tabilidade do negócio. A renovação daslojas, 

principalmente no portfólio de shoppings, 

que se mostrou mais resiliente, é uma das 

apostas. Depois de um bem-sucedido teste 

na unidade do shopping Dom Pedro, em 

Campinas (SP), quatro endereços estão sen- 

do repaginados até dezembro. O novo mo- 

delo, que aliatecnologia à compra, só ganha- 

ra escala ano que vem. 

OVOS DE OURO Depois de afastar rumo- 

res de uma possivel aquisição pela Ameri- 

canas, a Marisa precisa provar ao mercado 

sua capacidade de enfrentar os desafios de 

um futuro não tão distante. Com a depen- 

dência da classe C, cuja renda disponivel 

para consumo corroeu quase 10% nos últi- 

mos cinco anos, segundo a consultoria Ten- 

dências, o cenário no varejo é de risco. “Não 

podemos congelar diante do contexto eco- 

nômico e sociopolítico de 2022”, afirmou 

Marcelo Pimentel. 

Neste sentido, o relatório da Genial 

Investimentos aponta a recente reestrutu- 

ração do MBank, braço financeiro da com- 

panhia, como a galinha dos ovos de ouro da 

Marisa. A integração com o app elevou a 

participação do cartão da marca a 40% das 

vendas no último trimestre, enquanto a 

receita da operação de concessão de crédi- 

to (R$ 53 milhões) aumentou 33% ante o 

mesmo período de 2020. “Vemos o MBank 
como alavancador das vendas”, disseo CEO, 

Masaretomada mesmo depende da redução 

do desemprego, A Marisa precisa acelerar 

as passadas e fortalecer suas bases para 

correr nessa pista irregular. H 

O 
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VAMOS DE DIGITAL 
O CEO Fernantio Cirne acredita 
“queo processo de digitalização 

-— Val continuar aumentando, mas 
talvez em patamares pré-Covid 

NA RECEI 

JH 

a 

o | 

End |, 

| e-commerce val bem, obri- 

gado, “Sob a útica do lojista, 

M A | ç 0 de quem adota nuvem, é um 

| E. movimento sem volta, E 

À 
LOCAWEB TRIPLICA BASE DE CLIENTES EM 
DOIS ANOS, ALCANÇA FATURAMENTO DE 

R$ 950 MILHÕES E AVANÇA EM AQUISIÇÕES 
COMO A SQUID, PLATAFORMA COM MAIS DE 

100 MIL INFLUENCERS, AMPLIANDO 
ECOSSISTEMA DE NEGOCIOS 

| 
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Ricardo IVANOV 

quem esta utilizando esta 

muito feliz”, afirmou o CEO da Locaweb, 

Fernando Cirne, à DINHEIRO. Numa 

conta rápida, de padaria, como brinca o 

executivo, sua projeção de receita para 

aoperação é de R$ 950 milhões até o fim 

do ano, graças à aquisição em outubro 

da Squid, plataforma de influencers. Ha 

muito a Locaweb deixou de ser somente 

um site de e-commerce. Na divisão Be 

On-line (serviço de nuvens e servidores) 

mais SaaS (softwares e soluções pela 

internet) em comparação com sua fatia 

de comércio on-line, a balança parou 

em 49% a 51%, respectivamente. A di- 

ferença para 2019 é significativa: a pro- 

porção era de 80% para 20%. 

Areceita da Locaweb tem lógica pro- 

porcional a sua base de clientes, que esta 

4,8 vezes maior do que janeiro de 2019, 

Triplicaram a base graças a trabalhos 



de recorrência e aquisições que, claro, impactaram nas des- | 

pesas operacionais, com salto de 89,6% no 3T21 — o Ebitda | Tim 

ajustado caiu 6,1%, para R$ 33,6 milhões. “A Squid tem 100 VIH 

mil influenciadores, cresceu de 2018 para 2021 uma média de 

130% e em sete anos de vida já tem faturamento de R$ 100 

milhões. Tem muita agência grande que não fatura isso”, 

disse Cirne. “Nós achamos um fenômeno e vamos replicar 

| esse efeito para PME, que é nosso foco.” 

Essa linha de ampliação de seu ecossistema vai continuar 

acelerada. Desde 2019 a Locaweb já adquiriu 19 empresas, que 

trabalham de forma autônoma, seja marca, engenharia, 

marketing, vendas. A única que foi integrada de pronto foi a 

Cluster2GO, em 2018, para formar a Nextios, o braço forte da 

empresa em nuvem. Os serviços de nuvem e software tiveram 

| receita liquida de R$ R$ 103,5 milhões, crescimento de 20,4% 

versus 3T20, e o commerce, de R$ 105,6 milhões, aumento de 

162,2% contra 8T20, somando R$ 209,1 milhões. 

A torcida pelo e-commerce duradouro tem uma explicação 

para a Locaweb. O lojista que estava no shopping center tinha 

um aluguel fixo durante a pandemia e na migração para o virtu- 

alele aprendeu a trabalhar custos mais variáveis. O sujeito pode 

gastar R$ 3 mil em um esforço de venda, ver o resultado, se 

gostou, gastar mais R$ 5 mil, tudo de uma maneira mais escalo- 

nável na gestão de custo — lembrando que o foco da Locaweb 

são as pequenas e médias empresas. E ele pode vender através 

de Google, e-mail marketing, live commerce ou influencers, para A lider em provedores de hospeda- 

citar o novo veio da empresa. O marketplace, que inicialmente gem, com 20% do mercado (a segunda é 

poderia se pensar incomodaria a Locaweb, na verdade a ajuda a americana HostGator. com 7%), abriu 

— boa porcentagem de suas vendas vem dai, “Nossas plataformas seu capital em fevereiro de 2020. En- 

estão todas integradas ao marketplace, então quanto mais eles quanto a bolsa andou de lado desde fe- 

vendem, mais nós vendemos. Somos agnósticos.” vereiro de 2020, ela cresceu praticamen- 

te 400%, com um saldo ainda positivo 

na conta. Com 4 mil funcionários, sendo 

metade disso a hoje rara e cara mão de 

obra técnica, a Locaweb aposta também 

na migração da infraestrutura própria 

das empresas para nuvens. O custo é alto, 

ciberataques exigem segurança e até a 

falta de chips pode fazer com que, por 

exemplo, uma fábrica que faz carro pare 

sua produção porque não tem servidor. 

Guilherme Barreiro, diretor-geral da 

MAIS É MAIS Nextios, unidade de negócios B2B da 
À recente aquisição Locaweb, está otimista. “Nós e players 
da Locaweb, a de cclscid eibiicat y 
Squid, plataforma Ec ou pu ica emos isso em nosso 

de marketing de DNA, incluindo investimento em segu- 

influência, entra rança. Nunca vamos ficar sem servidores. 

dd a E a migração cresceu 50% de 2020 para 
ecossistema para pos | 
= capas ar pias ana, Segundo dados do IDC. A ten- 

a venderem mais dência é só aumentar” 6| 
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WETA É VENDIDA POR USS 1,6 BILHÃO 
Sinais de fumaça virtual no horizonte.  Unity Software, que fabrica softwares trilogia Senhor dos Anéis (2003) 

Semanas depois de o Facebook se para videogames. O que tem isso de ou o Thanos em Os Vingadores 
transportar para o Metaverso, mais? Ela é simplesmente a melhor (2019)? Isso, além de tornar o diretor 
o mercado produtor de conteúdo powerhouse em criação de e proprietário da Weta, Peter Jackson, 

para esse mundo começa a se personagens realistas híbridos ou um novo bilionário, vai levar o pacote 

movimentar: gigante de efeitos totalmente virtuais para o cinema — de efeitos visuais da empresa para 

especiais, a neozelandesa Weta, ou vai dizer que você não embarcou criadores no mundo todo, vi a Unity. 

fundada em 1993, vendeu parte de ao ver o povo na'vi em Avatar (2009), Parece que Zuckerberg acertou na 

seus ativos por US$ 1,6 bilhão para a o King Kong (2005), 0 Gollum na bola de cristal. 1 Í 

[0] Faturamento (em USS bilhões) [| Número de cenas com efeitos especiais 

eo 

King Kong (2005) Senhor dos Anéis = O Retorno do Rei (2003) Avengers - Ultin 

APPLE VAI ENXERGAR DE ÓCULOS COMPRA-SE O Instagram parece que perdeu 

” uma batalha para o TikTok em 

Quando a Apple fica muito tempo quieta, só atualizando CONTEUDO vídeos curtos e virais. Ela não 
seus produtos, algo novo está sendo cozinhado para consegue transformar seu 
revolucionar o mercado. Um registro de patente recente Reels em algo parecido. E a 
sobre um dispositivo que “projeta diretamente na retina” Meta não gosta de perder 
dá uma pista de que a empresa de Cupertino, no Vale do guerras, então está abrindo a 
Silício, está maquinando seus óculos de realidade virtual carteira descaradamente. E não 
ou aumentada para logo mais. E que talvez mire a projeção é pouco: para alguns criadores 
nos olhos no lugar de um display diretamente na lente. O de conteúdo, estã oferecendo 

motivo seria a privacidade, para ninguém xeretar na lente. até US$ 35 mil. Não é algo tão 
A Apple tem concorrentes fortes na dianteira do mercado, oficial assim, apesar de boatos 
como o visor de realidade virtual Oculus Quest 2,0 mais de que seria uma ideia do 
popular, muito usado em games e fitness, a partir de 

US$ 300, e o HoloLens 2, da 
Microsoft, por US$ 3,5 mil. | 

A perspectiva para o futuro À VIDA EM 2050 

são acessórios mais leves, 

simples e não o 
monstrengo atual que 

mais parece um EPI. 

Um exercício de futuro da Sony 

chamada One Day 2050 tem entre 
seus projetos uma moradia para o tal 

Especula-se que o ano. seriam cápsulas 
da Apple será algo autossuficientes de estrutura dupla, 
mais Clark Kent. acima e abaixo do mar, para famílias 
ou até algo como ditas “refugiadas do clima”. O imóvel 

para vida exclusivamente na água 
proporcionaria estabilidade mesmo 

em um mar revolto, teria jatos de 

propulsão e painéis solares. 

o designer Martin 
Hajek criou na 

imagem ao lado. 
A Ver... 
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A INTERNET DE MUSK 
PARA O BRASIL 
Comunidades indígenas e escolas 
rurais em regiões remotas do Brasil, 
como a Amazônia, podem ganhar 
acesso à internet graças ao bilionário 
Elon Musk. Isso se uma parceria com 
o governo brasileiro, via visita do 

ministro das Comunicações Fábio 

Faria ao Texas, sede da 
empresa SpaceX, 
realmente vingar. 

A conexão por 
satélite se daria 

graças ao 
grande projeto 

de US$ 30 
bilhões do 

visionário, 

batizado de 

Starlink, com 4,5 

mil satélites 

começo do ano. 
Mas finalmente 

está pingando no 

bolso. Usuários 

relatam valores 

iniciais de US$ 800. 
A cifra maior Í 

estaria vinculada a 

visualizações que 
cheguem perto 

de 50 milhões por 
mês, O que não 

é para todos. 

(atualmente com 1,7 mil já em 
funcionamento) em uma grande 

“IDEIAS constelação que orbita a Terra em 
PODEM baixa altitude, 550km. Basta uma 

anteninha e pronto. "Estamos ansiosos 

(CHEGAR EM em poder proporcionar conectividade 
E à para Os menos conectados, 

SILENCIO. ELAS especialmente para escolas e 
SAO FRAGEIS, unidades de saúde em áreas rurals” 

disse Musk em encontro com o 

PRECISAM SER VISTAS ministro. O Chile já se beneficia de um 

| 4] E acordo semelhante, assim como 

DESDE Here vilarejos Navajo no Arizona, EUA. 

COM CARINHO PARA SE 
DESENVOLVEREM 

PODEROSAS” 
JONT IVE, IDEALIZADOR DOS 
GRANDES PRODUTOS DA APPLE 

Tendo em vista a limitação do 
território japonês, é um passo 

interessante e estética e 

sociologicamente desafiador. 
Quatro escritores de ficção 

científica criaram essas 

projeções levando em conta 
uma engenharia reversa do 
gênero, que vive acertando com 
margens de algumas dêcadas 

apetrechos do dia a dia. Basta 

olhar a série Star Trek, que 

“inventou” o celular, em 1966. 
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(2010), 0 roteirista 
Aaron Sorkin, ém 
uma parte de seu 

Curso em que 

analisa textos de 
estreantes, após 

mais. de sete horas 
de atlas em 

primeira pessoa, 
em 35 videos 

AULAS PARA TODOS OS GOSTOS 
Da esquerda para a direita, o Nobe! de economia Paul Krugman, o ex-CEO da Disney Bob lger, a temida editora-chefe da Vogue ameritana 

Anna Wintour, a premiada tenista Serena Williams e o dono do-três estrelas Michelin Osteria Francescana, Massimo Bottura 

sensação de assistir a 

uma aula magna de um grande da 

sua área é a de que absorveu lições 

devidae profissionais preciosas — & 

ade que tem perspectivas a mais que 

seu concorrente. A pandemiarelegou 

os cursos ao ambiente on-line, mas 

um se destaca pela grandiosidade de 

seus professores, o americano Mas- 

terClass, criado em 2015, que de tão 

inflado de investimentos pode estar 

preparando um IPO logo na virada 

do ano. Não se trata de um MOOC, 

ou Curso On-line Aberto e Massivo, 

traduzindo a sigla do inglês, como os 

oferecidos pela Udemy ou Coursera. 

É um curso que tem como professor, 

por exemplo, um sujeito que ganhou 

US$ 350 milhões com um filme só: 

James Cameron, em Avatar. Ou um 

Nobel de Economia como Paul Krug- 
man. E numa pausa da aula você pode 

pular para Massimo Bottura, chef do 

três estrelas Michelin Osteria Fran- 

cescana, ensinando a reler um clas- 

sico tagliatelle al ragu, ou melhorar 

seu tênis com a vencedora de 23 

Grand Slam, Serena Williams. 

O criador do MasterClass é o 

americano David Rogier, enquanto 

ainda estudava na Universidade 

Stanford. Ea operação tem sido mais 

do que bem-sucedida, mas não só 

poratrair grandes nomes — pois essa 

parte foi dura, com um ano de e-mails 

e ligações infrutiferas até conseguir 

as primeiras grandes personalidades. 

“As pessoas querem aprender e, mais 

do que isso, ter de volta o prazer do 

aprendizado. Colocamos o alunona 

sala com as melhores mentes de 

nosso tempo”, afirmou Rogier ao 

TechCrunch. A mais recente rodada 

de investimentos do MasterClass, já 

em sua série F, trouxe para a plata- 

forma USs 225 milhões, liderada 

pela Fidelity Investments, triplican- 

do o valor do MasterClass para US$ 

2,75 bilhões, de junho de 2020 para 

o segundo trimestre de 2021, de 

acordo coma Pitchbook, analista de 

dados de mercado. 

INSEGURANÇA A ideia é esgotar 

oqueo professor tem a compartilhar, 

ao contrário de espremer tudo em 

uma hora de palestra, como um TED 

Talk. Dai você tem um presidente 

do conselho e ex-CEO da Disney Bob 

Iger, que em 15 anos elevou o valor 

de mercado da empresa do Mickey 

de US$ 48 bilhões para US$ 257 bi- 

lhões, ensinando estratégia de ne- 

gócios, liderança, como enxergar 

aquisições ea importância de tomar 

decisões arriscadas, tudo isso como 

se estivesse no sofa da sua sala, em 

um papo intimo e revelador. Ah, se 

achar que precisa melhorar suas 

piadas e humor em reuniões, o ator 

e comediante Steve Martin tem al- 

gumas dicas. 

Nem todos são bons professores 

e Rogier lembra que foi curioso notar 

como alguns grandes nomes que sa- 

bem tudo em sua área se mostraram 

inseguros quanto a ensinar. Como 

funciona para os professores? Eles 

ganham um fee inicial e uma porcen- 

tagem cada vez que suas aulas são 

acessadas. Antes de gravarem, pas- 

sam cerca de dois meses com uma 

equipe exclusiva criando o conteúdo. 

As gravações, já organizadas, correm 

em alguns poucos dias. 

A boa fórmula do MasterClass 

não é oferecer os cursos on spot, e 

sim como assinatura anual com aces- 

so Ilimitado aos mais de 150 tutores, 

nos mais variados setores, tudo por 

US$ 180. Enquanto outras platafor- 

mas veem suas vendas cairem com 

o esmaecimento da pandemia e de- 

sánimo dos investidores nesses cur- 

sos, O concorrente mais estrelado 

vem numa tocada arrebatadora. 
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BRASILEIROS COM MIAMI 
Antes que a pandemia fechasse as fronteiras dos 

Estados Unidos para estrangeiros, o Brasilera o 
maior emissor de turistas para Miami, na Flórida. 
Coma reabertura decretada pelo governo Joe 

Biden no dia 7 de novembro, a enorme rede 

hoteleira da cidade já prevê que os brasileiros 

voltem a dominar as atrações locais. “Temos 
visto um incremento nas solicitações para os 

Estados Unidos e Miami é um dos destinos mais 
requisitados, disse a vice-presidente de vendas 

para América Latina da Preferred Hotels, Simone 

Mariote. À assinatura da rede estã em hotéis de 
praia, caso do Ritz-Carlton South Beach (diárias 
para casal a partir de US$ 910), que passou por 
uma reforma de U$ 90 milhões, e do clássico 
Biltmore (diárias para casal a partir de US$ 358), 
na badalada Coral Gables. Há também um 
endereço para quem prefere o centro da cidade: 

o East Miami (diárias para casala partir de 
US$ 355), em Brickell, distrito comercial e sede de 
um enorme shopping center ao ar livre. 

Informações e reservas: www.preferredhoteis. 

CARRO 

ACELERANDO O AUDI DE R$ 1MILHÃO 
O Audi RS e-tron GT é um superesportivo em que a gasolina dá 

lugar a quilowatts-hora. Incrivelmente rápido, ele chega a 
100 km/h em apenas 3,3 segundos. O modelo que a alemã Audi 

colocou à venda no Brasil por R$ 990.990 foi avaliado em 
detalhes pela equipe da revista Motor Show que acaba de 

chegar às bancas. Segue aqui um trecho das impressões do 

editor Flávio Silveira, que acelerou o bólido na pista: "Com tanta 
potência, é fácil desculdar e passar de 120 km/h, indo, quase 
sem perceber, a mais de 200 km/h. À suspensão pneumática 

cola o Audiao chão, e as reações são imediatas (não hã 
marchas). A cada curva procuro o limite, mas não o encontro”. 
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GASTRONOMIA 

FRUTAS DA MANTIQUEIRA 

Depois de lançar o livro de histórias e 
receitas Donna Mantiqueira (Editora 

Bocato), a chef Anouk acaba de 

renovar o cardápio de seu restaurante 

Donna Pinha, em Santo Antônio do 

Pinhal (SP). Até janeiro, os morangos, 
mirtilos, framboesas e amoras 

colhidas na região colorem em tons 
de vermelho os pratos principais e 

sobremesas. Um dos destaques é o 
carré de cordeiro (foto à direita). Os 

acompanhamentos levam itens locais, 

caso dos shimejis, shiitakes e 

portobellos da Quinta dos Cogumelos, 

na vizinha São Bento do Sapucaí (MG). 
Reservas pelo telefone (12) 3666-2669, 

LILI FÃ E 

VINHOS 

O DESCOBRIDOR DE TERROIRS 
O enólogo chileno Marcelo Papa, conhecido por 

ser um “descobridor de terroirs" e responsável por 

alguns dos melhores vinhos da Concha Y Toro, veio 

ao Brasil após quase dois anos sem sair do Chile 

devido à pandemia. A viagem foi para lançar a 
nova campanha da linha Marques de Casa Concha, 
Descobridores, ao lado do chef Felipe Bronze. 
Para comprovar as qualidades dos rótulos, todos 
com mais de 90 pontos segundo as revistas 

especializadas, a empresa reuniu seis garrafas 
em Lima só coleção, que está à venda por R$ mil 
no site www encontrevinhos.com.br. 

sp 
ni HO BEI | 

do Ea: Meme E hi ra 

PANERAI PARA ELAS 

Manufatura fiorentina de alta relojoaria, a Panerai 
anunciou um novo capítulo de sua história como 

lançamento de dois modelos femininos — 

batizados de Piccolo, em alusão ao tamanho 
reduzido da caixa. Em ambos, o sistema quick 

release permite a troca rápida de pulseira. 
A vermelha é Ideal para o Luminor Due 

PAMOIZ48, de mostrador em marfim e ponteiros 
dourados. Resistentes à água, podemsser 

submersos a até 30 metros. Custam R$ 33 mil 

cada nosite www. paneral.com.br. 
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ESTILO 

ÀS NOVAS TRA 
TROUS 

AS DA 
A grife do homewear de luxo que vende 
lençóis a quase R$ 6 mil comemora três 
décadas com crescimento anual de 40% 
e atribui o sucesso atual à maior procura 

BeatrizpacHeco DOI conforto decorrente da pandemia 

trama da Trousseau é tecida 

entresonhos e realidade. Há 30 

anos, a grifevem se consolidan- 

do como referência de luxo para 

osegmento de homewear no Brasil —um 

caminho ate então pouco explorado por 

aqui. Expandiu seu universo para 200 

mil clientes de varejo, 300 redes hotelei- 

ras e uma nova carteira premium no 

setor hospitalar, sobretudo em São Pau- 

lo, ondefornece enxovaisparao VilaNova 

Star, simbolo de requinte da rede D'Or, 

o Einsteineos laboratórios Fleury. Com- 

panhias e pessoas que buscam a Trous- 

seau por dar valor ao conforto — algo 

que foi reforçado pela pandemia. Hoje, 

umjogo de lençóis damarca pode custar 

quase R$ 6 mil. E 33% das vendas são 

para novos clientes. “Estamos vendo 

um público que consumia somente no 

exterior despertar para o produto na- 

cional”, disse Romeu Trussardi Neto, 

sócio e co-fundador da Trousseau, em 

entrevista à DINHEIRO. 

Eletem motivos paracelebrarastrês 

décadas da companhia criada com a es- 

posa Adriana. Com umarede de 18lojas 

próprias e 35 revendedores em todo o 

Pais, a empresa cresceu 40% em 2020 € 
esperarepetir o número este ano. A boa 

fase, que obrigou a Trousseau a dobrar 

sua capacidade produtiva e logistica, foi 

provocada em grande parte pelo cresci- 

mento de 500% do e-commerce no ano 

passado. Com o isolamento, as vendas 

e 

jo e, 

OTIMISMO 
— Romeu Trussardi Neto prevê 

crescimento da receita de sua 
grife em 30% ano que vem, 
puxado pelo setor de hotelaria 
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on-line saltaram de 40 para 250 pedidos 

diários. “Entendemos o digital como um 

importante aliado da experiência física”, 

afirmou Trussardi Neto. Exemplo dissoéa 

loja de Miami, criada há três anos, e que 

projetou a marca para o setor hoteleiro 

norte-americano e da região do Caribe. 

Por aqui, a recuperação do turismo no 

Paisliberouademandarepresadade hotéis 

boutique, que hoje trabalham com capaci- 

dade máxima. A consultoria International 

Luxury Travel Market aponta alta das via- 

gens de luxo durante a pandemia, que se 

confirma no Brasil, onde os patamares já 

estão nivelados com os de 2019. Embora 

positivo para o futuro dos negócios, o cená- 

rio pressiona a empresa, que é responsável 

por 100% da sua produção e enfrenta alta 

dos preços de matérias-primas como o al- 

godão, cujo valor em dólar subiu 70%. “Os 

contratos com nossos fornecedores têm nos 

garantido atender essa procura mesmo com 
o estresse na cadeia”, disse o empresário. 

Ele prevê que o aquecido segmento de ho- 

telaria deva puxar ocrescimento de receita 

em 30% no próximo ano. 

As projeções se baseiam também no 

êxito de colaborações com artistas renoma- 

dos, que representam 15% do faturamento 

anual da empresa — o número é mantido 

em sigilo. A última linha, apresentada no 

segundo semestre, trouxe artigos de casa e 

moda criados pela estilista Paula Raia. Os 

IM Artigos de moda e 

A Di spema Ea pre 2 casa criados de 
pe ia e forma artesanal 

a pela estilista Paula 
é Rala ampilaram O 

portfólio da marca 

à jd 

preços variam entre R$ 550 (capa de almofada) e R$ 94 mil (duvet 

tamanho king). “O mix de peças quase exclusivamente artesanais 

— caso da coleção com a Paula — com uma produção de maquinário 

nos permitiu ampliar o sortimento”, afirmou o executivo. 

DO PÂNICO À EUFORIA Apesar de ter driblado as adversidades 

econômicas na pandemia, a realidade não se impôs apenas da 

porta para fora na Trousseau. “Empreender não é um conto de 

heróis” afirmou Trussardi Neto. Em março de 2020, seu pai, refe- 

rência do setor têxtil e pioneiro no bordado industrial de qualida- 

deno Brasil, foi internado com um quadro grave, mais tarde diag- 

nosticado como infecção pela Covid-19. Ele morreria em agosto, 

apos outras duas internações. Afetado pelo drama pessoal, o exe- 

cutivo ainda teve de lidar com um periodo sem vendas, cancela- 

mento de pedidos e atrasos nos recebimentos. “Em momentos 

como esses, os alicerces da companhia são testados.” E foram. À 

época, a própria equipe se mobilizou para salvar a empresa. Do 

pânico à euforia em duas semanas com o boom do e-commerce, o 

negócio conseguiu responder imediatamente à nova demanda 

digital graças à reestruturação operacional. 

Por carregar um pouco das 300 pessoas que fazem parte dessa 

trajetória, a Trousseau foi capaz de resistir ao tempo. Em reconhe- 

cimento a esse trabalho, as peças vendidas hoje vêm com cartões 

com rostos e histórias daqueles que tecem suas tramas. “Nossos 

produtos existem pela arte dessas pessoas, Queremos que os clien- 

tes também as reconheçam”, disse o co-fundador da marca. Como 

peso desse legado nas suas mãos, Trussardi Neto não se diz mais 

preocupado com o ritmo de expansão, e sim em proteger a identi- 

dade da marca. “O foco é crescer de forma sustentável, no que en- 

tendemos como umasaida paraatender os anseios do mercado sem 

destruir nossa própria essência”. Assim a empresa segue para Os 

próximos 30 anos, num ritmo artesanal, aos poucos se consolidan- 

do no imaginário de novos consumidores. EH 
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OPORTUNIDADE CEO Marcelo D'Arienzo. “E o México 
UCEU ca Wine 

despontou com uma caracteristica inte- 
Marcelo Uárienzo. 

ressante: tem uma população bem menor 
À empresa pretende 

replicar, por meio de que a brasileira e importa quase o mesmo 

aplicativo, O SUCESso volume de vinhos”, disse o executivo, 

pre reforçando ainda a falta de grandes 
players de e-commerce no pais. “Não 

encontramos, nos diversos canais ofere- 

cidos ao consumidor mexicano, condições 

tão boas quanto temos no Clube Wine. 

Então vamos oferecer, por meio de apli- 

cativo, os beneficios que caracterizam 

nossa relação com os assinantes aqui no 

Brasil”, afirmou. A modalidade de entra- 

da será semelhante à Essenciais, que 

corresponde a quase metade das 281 mil 

assinaturas que a Wine possui hoje. 

BLACK FRIDAY A empresa, que já está 

operando no Mexico com um time local, 

irá aproveitar a Black Friday para impul- 

| sionar as vendas. O otimismo é tanto que 

| | opróprio CEO está de viagem para lã, onde 

a Wine lançará também uma revista nos 

moldes da que oferece a seus assinantes 

| brasileiros. À princípio, ela será feita em 

paralelo. Depois, a ideia é unificar os con- 

| teúdos e ofertas, o que permitira ganho 

de escala nas negociações com fornece- 

EMPRESA CRIADA COMO E-COM MERCE DE VINHOS SE dores. D'Arienzo não descarta aabertura 

de lojas fisicas. “Embora seja ávido por 

CONSOLIDA NA LIDERANÇA ENTRE AS IMPORTADORAS aplicativos, o consumidor mexicano tam- 
DO PAIS E ANUNCIA INTERNACIONALIZAÇÃO baia à gropáiio e piliniaa a emperiênada 

de visitar o ponto de venda. Ele nos dira 

o que é mais relevante para atender suas 

Celso MASSON necessidades”, afirmou o CEO. H 

o divulgar, na terça-feira (16), os resultados do terceiro va 

trimestre deste ano, com crescimento de 68,8% sobre o À MAIOR IMPORTADORA DF VINHOS 0h BRASIL” 

biss tias quals JU 58 8 nélhõos realizados pela Canto, Aquisição da Gantu coloca Wine no topo do mercado nacional 
adquirida em 9 de agosto), a Wine confirmou ter se consolida- | ' 

do na liderança entre as importadoras devinho do Pais, segun- NS Jo | RA AS 39.5 41] mil 

mesmo periodo de 2020 e receita liquida de R$ 161,1 mi- 

do dados da Ideal Consulting. E aproveitou para anunciar seu MILHÕES foio aumento MILHÕES milassinantes 

projeto de internacionalização. O mercado escolhido para k k da receita do estãoativos no 
god age o | as foia receita do 3721 foram 
iniciar a expansão internacional foi o México. líquida de janeiro a cas is iso mc clube Wine 

“Desde que a Wine foi lançada, tivemos a percepção de que setembro de 202] comparaçãocom : Cantu, adquirida 

anecessidade de fazer a curadoria para o clube nos dava uma omesmo periodo : emagosto 

vantagem para operar globalmente”, afirmou à DINHEIRO o de 2020 
*Fonte: ea! Consulting 
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Investide 
R$ 40 BIDE 

Cerca de R$ 40 bilhões de em papel moeda deixaram de circular no País de janeiro a outubro de 2021, uma queda de 10,5% ante 2020. 
[550 é o resultado de um ano do Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC). O modelo caiu no gosto do brasileiro: 
há 350 milhões de chaves cadastradas e o giro mensal é de R$ 550 milhões, com 1 bilhão de transações realizadas todos os meses. 
À queda no uso dos meios de transferência mais tradicionais foi menor, À utilização de TED recuou de 192 milhões para 94 milhões 
por mês e, no caso dos cheques, a queda mensal de transações foi de 45 milhões para 25 milhões nesse período. |sso indica que o Pix 
foi mais eficaz na substituição das transações com dinheiro. 

| BC- É CAI IBC-Br — Variação mensal dessazonalizada 

0,279%/0 EM mi 
SETEMBRO 
À atividade econômica brasileira recuou 0,27% em setembro 

comparado com agosto. Segundo o Banco Central (BC), o 

Índice de Atividade (IBC-BR), considerado uma prévia dos 

dados do Produto Interno Bruto (PIB), caiu pelo segundo mês 

consecutivo, na série livre de influências sazonais. Em agosto a 

baixa já tinha sido de 0,29%. Assim, o Índice passou de 138,93 | E CM À 

pontos para 138,56 pontos na série e atingiu o menor patamar 2) 

desde os 138,27 pontos de dezembro de 2020. Na comparação | 

com setembro do ano passado, em plena pandemia, houve 

crescimento de 1,52% na série sem ajustes sazonais. No 

trimestre, a atividade econômica acumulou queda de 0,14% | | | 

ante os três meses anteriores. Se o resultado for confirmado | 

pelo IBGE, serão dois trimestres seguidos de queda do PIB, o | I | 

que indica uma recessão técnica, ainda que em porcentuais Get/20 | Nov/20 | Jan/71 | Mal | Mail | JA | Set/ 

pequenos. A previsão do BC para atividade doméstica no ano Out/20  DerO Fev Abi Jun] Ago 
de 2021, no entanto, é de crescimento de 4,7%. 

Fonte: Banço Central 

Em novembro começa o pagamento da primeira parcela do 13º salário. No total, o benefício 
deve injetar R$ 232,6 bilhões na economia, segundo o Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). À estimativa é de que 83 milhões de 
brasileiros recebam o rendimento adicional, que é de R$ 2,5 milem média. Terão direito a 
receber o Salário adicional 05 trabalhadores com carteira assinada, inclusive empregados 

as o domésticos, os beneficiários da Previdência Social e 05 aposentados e beneficiários de 
BILHOES DO pensão da União e dos estados e municípios. O Dieese não considera em sua estimativa os 

autônomos, 05 assalariados sem carteira e quem recebe algum tipo de abono de fim de ano. 
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INVESTIDOR 

a sexta-feira (19) comemora-se o dia do em- 

preendedorismo feminino, mas não há muitos 

motivos para celebrar. As brasileiras somam 

52,5% da população, mas essa maioria não é 

representada na hora de empreender. Segun- 

do o levantamento Fintech Diversity Radar, 

da empresa de pesquisa americana Findexa- 

ble, o Brasil é um dos campos mais férteis para as fin- 

techs. Ha 1,5 mil delas por aqui. No entanto, apenas 16, 

pouco mais de 1% do total, foram criadas por mulheres. 

O cenário não melhora muito na hora de encontrar 

investidores. Segundo a mesma pesquisa, na média, as 

mulheres fundaram so 1,5% das fintechs no mundo e o 

capital de risco sempre teve endereço certo: homens 

brancos receberam 93% do total, 

Para diminuir essa defasagem, as administradoras 

de empresas Claudia Martinez e Ana Caroline Cunha 

de Lima, ambas profissionais tarimbadas no mercado 

de capitais, fundaram a She Invest, uma plataforma de 

investimentos ponto a ponto, ou do ingles “peer to peer” 

(P2P), focada em empreendedoras. “Desde 2019, o 

número de Iinvestidoras na bolsa ultrapassou um milhão 

de pessoas, mas ainda somos 28% do total, com volume 

financeiro de pouco mais de R$ 100 bilhões”, disse 

Claudia. As sócias usam seu conhecimento de mercado 

para avaliar os projetos e ajudar a “empacotar a ideia” 

das empreendedoras de forma que convença os inves- 

tidores. “Essas empresas precisam ser geridas por mu- 

lheres e ter impacto real na vida das pessoas, com pro- 

posito e boa rentabilidade”, disse Ana Caroline. 

O acesso a capital e mentoria faz toda a diferença. 

Pergunte a Jandaraci Araújo. Para sobreviver a um 

relacionamento abusivo e com duas filhas para criar, 

a baiana foi de vendedora de salgados a executiva co- 

mercialem grandes redes varejistas, graças à ajuda de 

um professor universitário carioca que comprava seus 

quitutes todos os dias na frente da faculdade. “Ele quis 

saber da minha história e me deu a primeira oportu- 

nidade, que eu agarrei com todas as forças”, disse ela. 

Janda, como é conhecida, fez carreira no supermer- 

cado Sendas, permanecendo na area comercialmesmo 

depois de ser comprado pelo Grupo Pão de Açúcar. 

Mas ela sabe que seu caso é uma exceção e não a regra. 

Porisso, ela hoje faz parte da WILL LatAm, uma ONG 

que ajuda na formação das mulheres para a liderança, 

com sedes em São Paulo, Nova York e Londres. “"Que- 

ro ajudar a alavancar outras empreendedoras. Quero 

ser mentora delas assim como eu tive grandes men- 

tores”. A história esta sendo contada em umivro, que 

deve ser lançado em breve. 

O CAPITAL QUE 
ELAS MERECEM 
AS EMPREENDEDORAS NÃO RECEBEM A 
ATENÇÃO NEM OS INVESTIMENTOS ESSENCIAIS 
PARA AVANÇAR NO MUNDO DOS NEGÓCIOS. 
CONHEÇA QUEM QUER MUDAR ISSO 
Anna FRANÇA 
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DISTÂNCIA O caminho a percorrer é longo. À plataforma de 

equity crowdfunding Efund Investimentos avaliou 400 empresas 

para oferecê-las a investidores. Apenas 12 delas, ou 3%, haviam sido 

fundadas por mulheres ou possuiam executivas na direção. Tama- 

nha defasagem é um desperdício competitivo para o Pais. “Os in- 

vestidores valorizam a gestão feminina”, disse o sócio fundador da 

Efund, Igor Romeiro. Aspectos como mais cuidado no uso dos re- 

cursos conquistados e atenção aos detalhes no desenvolvimento 

da operação são considerados vantagens competitivas. “Buscamos 

mais mulheres conduzindo os projetos porque a presença delas 

eleva a eficiência”, disse Romeiro. “Isso é comprovado por vários 

estudos.” Uma pesquisa do fundo americano de capital de risco 

First Round Capital mostrou que o desempenho de startups fun- 

dadas por mulheres é 63% superior ao das fundadas por homens. 

E um levantamento do Boston Consulting Group, demonstrou que 

cada dólar captado por uma fundadora gera 2,5 vezes mais receita 

do que o recebido por um fundador do gênero masculino. 

Segundo as executivas da She Invest, os investimentos na pla- 

taforma possuem caracteristicas e vantagens específicas. “Hoje, o 

projeto que está aberto é o de uma clinica que oferece rentabilida- 

de de 13,5 % ao ano, para 18 meses, e 14%, para 24 meses. Essa 

rentabilidade pode ser paga mensalmente ou no fim do periodo”, 

BUSCA POR 

RECURSOS 

Claudia Martinez 

e Ana Caroline 

criaram plataforma 

para oferecer 

projetos 

administrados 

por mulheres 

aos investidores 
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Crescimento do número de investidores por 
gênero na B3 - indice base dez/2016 = 100 
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Ponte: 63 

disse Ana Carolina. E é possivel investir a 

partir de R$ 1 mil. Neste mês, a She Invest 

também passa a atuar como plataforma de 

investimento coletivo, o chamado crowdfun- 

ding, em parceria com a plataforma Bloxs, 

uma das maiores do segmento no Brasil. 

Tudo, 100% on-line e com a segurança de 

mercado, regulado pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). No segmento P2P, os 

investimentos são feitos por meio de Cédu- 

la de Crédito Bancário (CCB) e a garantia é 

atrelada ao empreendimento/ativo e aval 

dos sócios. “Nosso objetivo é mostrar ao 

mercado negócios relevantes para a socie- 

dade, geridos por mulheres para que eles 

enxerguem e apóiem”, disse Claudia, BH 
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EN PAPÉIS AVULSOS 

REALIDADE PESA NOS 
RESULTADOS DO VAREJO 
Quem esperava um resultado mais 

consistente das empresas de varejo 

no terceiro trimestre acabou se 
frustrando. Os dados das líderes do 
setor, como Via e Magazine Luiza, 
acabaram vindo abaixo do esperado. 

As causas foram o avanço da inflação 
e a queda da renda dos consumidores. 
Ambos ficaram além das expectativas 
do mercado. À piora do cenário 

macroeconômico, que já havia afetado 

os resultados dos supermercados, 
agora apareceu nos números de outras 

companhias do setor. A Via (ex-Via acabou frustrada pela situação econômica. Com isso, a receita líquida 
Varejo), dona das Casas Bahia e do totalizou R$ 8,61 bilhões, crescimento de 3,7% na comparação anual, 
Ponto (antigo Ponto Frio) divulgou mas com queda de 4,5% ante o trimestre anterior. Os números só 
prejuízo de R$ 638 milhões no terceiro não foram mais afetados por causa do bom desempenho das vendas 
trimestre, ante um lucro de R$ 590 no e-commerce. Já a Lojas Renner, um dos maiores varejistas de 
milhões no mesmo período de 2020. vestuário do País, acabou sendo beneficiada pela base menor de 
As margens Ebitda recuaram 26,8%. comparação com 2020. A empresa faturou 39,5% a mais no terceiro 

O Magazine Luiza tambêm anunciou trimestre do que em igual período do ano passado, atingindo receita 
queda de 30% nos lucros no período de R$ 2,3 bilhões. Com isso o lucro subiu 307,5% chegando a R$ 172 

entre julho e setembro. O resultado milhões. A empresa citou, além da melhora operacional, uma 

recuou para R$ 143,5 milhões. A evolução nos resultados financeiros. Apesar de entregar resultados 
expectativa divulgada pela empresa, de sólidos, com forte crescimento nas principais linhas, a companhia 

retomada nas vendas em lojas físicas, alega que as margens ainda não retomaram aos níveis prê-pandemia. 

INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO 

RE TOMADA FAZ LUCRO DA CCR ACELERAR PIORA DESEMPENHO DA CYRELA 

O lucro líquido da CCR chegou a R$ 183,9 milhões no terceiro À Cyrela, uma das maiores incorporadoras brasileiras, registrou 

trimestre de 2021, aumento de 55,5% sobre o mesmo período | um recuo de 83/19 no seu lucro no terceiro trimestre ante 

de 2021. Os dados indicam que a receita líquida cresceu 14%, o mesmo período de 2020, chegando a R$ 237,6 milhões. 

chegando a R$ 2,2 bilhões. Dessa forma, a geração de caixa Apesar de a receita líquida ter crescido 10,7% para R$ 1,28 bilhão, 

medida pelo Ebitda ajustado cresceu 211%, para R$ 1,6 bilhão. | as contingências judiciais e despesas gerais prejudicaram 

A retomada da movimentação das concessões operadas pela | os resultados. As despesas administrativas e o custo dos 

companhia ajudou a impulstonar os resultados. | materiais de construção cresceram 31,4%, para R$ 122 milhões. 

DESEMPENHO ELHOR DESEMPENHO 9 30DIAS 12 MESES PIOR DESEMPENHO M63ODIAS 12 MESES 

A Industrial iai 103,57 | Transportes 67] 640 
he 7 ço iecnomgla e Internet ils BLOO Financeiro 5,50 Há 

dista Petroquímico 1348 39,65 Energia e Saneamento -953 15,35 
IVIDADE Petróleo e Gás -T55 17,29 Consumo e Varejo 512 -38,30 

Telecomunicações Ea ár) Imobillário e Construção 11,91 BOT? 
Foto: Aetir Rath de Thing TI] 
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PETRÓLEO DESTAQUE NO PREGÃO 

PRIVATIZADA, VIBRA COSAN TEM MELHOR 
LUCRA 79% MAIS RESULTADO DA HISTORIA 

O lucro líquido da Cosan no terceiro trimestre 

chegou a R$ 3,26 bilhões. O valor é dez vezes 

maior do que o do mesmo periodo de 2020, 

Foi o melhor resultado da história da holding 

cujo conselho é presidido por Rubens 

Ometto, e que controla empresas como 

Raízen, Rumo, Compass e Moove. O 

montante leva em consideração os efeitos 

extraordinários provocados pelos ganhos 

com a oferta pública inlcial de ações (IPO, na 

sigla em inglês) da Raizen, bem como a 

incorporação da Biosev, ambas realizadas 

em agosto deste ano. À receita líquida 

avançou para R$ 6,89 bilhões, alta de 85,5% 

ante 2020. A geração de caixa medida pelo 

Ebitda também foi recorde, ficando em 

R$ 3,4 bilhões, aumento de 6,7% em relação 

a 2020, refletindo maiores preços de seus 

produtos, principalmente o etanol. 

Privatizada oficialmente no dia 30 de 

junho deste ano, a Vibra Energia (antiga 

BR Distribuldora) encerrou o terceiro 

trimestre de 2021 com lucro líquido de 

R$ 598 milhões, o que representa 

crescimento de 79% em relação a igual 

periodo de 2020. A receita liquida 

cresceu 68,0% para R$ 35,7 bilhões no 

período. Com |sso a geração de caixa 

medida pelo Ebitda ajustado avançou 

42 19%, somando R$ 1,2 bilhão. À 

expansão, segundo a empresa, 

ocorreu com ajuda de um crédito 

tributário de R$ 147 milhões e com a 

retomada das atividades no terceiro 

trimestre, após o segundo trimestre 

ter sofrido forte influência da redução 

da mobilidade e das atividades 

econômicas durante a segunda onda 

da pandemia da Covid-lS. 

AMENA E AS E AI TSE TEST SS ILS NRP SLIISSENTLNSErIs III TERREMOTO LM IT ESIMTLTR O RNEAISSMALNTRSS RENTE. 

AS 10 MAIS NEGOCIADAS DO IBOVESPA RENTABILIDADE DOS TÍTULOS PÚBLICOS (%) Tue (inclui = Aros Sa mestras | 

Ação Cotação (R$) *UY mês Yo ano MWIZM indice TÍTULO VENC INDEXADOR  Últim. 30 dias ano” WMESES 

ya O o SE NO IO 01/03/2023 Selic 056% 352% 39% 
ein “ses a dó 282 60% ormumprefizado (15) 2023 01/01/2023 Prefixado 229% 368% Al 
Had Unibanco PN de fo é 108 O Tesouro PCA+ (15)Z024 15/08/2024 IPCA 7% 100% 379% 
rasca PM io o Ed ai Tesouro IGPM+(1S)203] 0/0203 IGEM 175% 926% 105% 
Petrobras ON 28,24 2 7] 291 4674 Tesouro Prefixado 2022 01/0/2022 Prefixado 042% 169% 262% 
E3 ON EIS Á -34.6 241 1,89 
AmBey ON 5 3 4 6 3743 

iai 338 4 S6 23 256 MAIORES ALTAS DA SEMANAS TERMÔMETRO DO MERCADO 
JBS ON 3799 27 Tê 97 2.524 | : 
Itaúsa PN 10.04 20 o 50 2265 Ação Setor Yo O RCPESEA REU ADO PNTIUS 

Fonte: Ecosemática "maos EMBPAR S/A industrial 3461 Ibovespa 104.404 

PE PR RS VE DEPENDE EA e CIA ALIANÇA BAHIA Financeiro 3250 Minima 102.034 

VALID Serviços 2708 Máxima nao 

BOLSAS NO MUNDO MUNDIAL Industrial 24,06 faster omomática *Ja/Fl/2hM 

16/11/2021 COTAÇÃO (MOEDA LOCAL) VARIAÇÃO (US$) PLASCAR PART Industrial 7159 a É casando 5 Ui E ais SA E 

Mercado Indice Pontos  Mmês % ano Mim mês % ano 

Brasi bovespa 104406 087% 228% 490% 39% 677% MAIORES BAIXAS DA SEMANA* 1 RR 
Brasil BrXIDO 44288 035% 209% 19% 339% 15,50% as ne sida suveniças 

EUA Bowles 36144  DO% 1809% 2068% 09% 109% Ação secar %o 130.0 
EUA Nesdag 15974 307%  2394% 306% 300%  2304%M PADTEC Tecnologia 19,23 
Japão Nikkeizzs 29808 37% 86% 15,06% 269% 229%  LOCAWEB Tecnologia -2242 05.0 
China Shanghal 3522 0720 140% 522% 002% 00% VIA Varejo 240] 
Alemanha DAX30 16268 356% 1844 2366% 175% 954% GRUPONATURA Varejo 2486 

Remolindo FTISEJDO 327 eso Bá 4 DM% Ná Now 20 Mai 21 Now 21 
Poster Sustas Rating Fonte: Austin Rating * Dart a 8/7 “Ato b/1/207] 
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22% foi o crescimento do pagamento de 
dividendos pelas empresas abertas 

no terceiro trimestre de 2021 comparado a 
igual período do ano anterior, totalizando 
US$ 403,5 bilhões. Segundo a empresa de 
gestão de recursos Janus Henderson Investor, 
os dividendos quadruplicaram no período, em 
especial por um pagamento de cerca de US$ 8 
bilhões feito pela Vale. A Petrobras vem em 
segundo (US$ 2,3 bilhões), seguida pelo 
Bradesco (US$ 510 milhões) e pela Telefônica 
Brasil (US$ 480 milhões). 

0,5% toi a queda registrada no setor de Serviços em setembro na 
comparação com agosto, interrompendo 
uma sequência de cinco altas seguidas, de 
acordo com o levantamento feito pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Na comparação com 
setembro do ano passado, entretanto, 
houve avanço de 11,4%, em função da base 
menor provocada pela pandemia de 
Covid-19. Por isso, o recuo acabou 
frustrando as expectativas dos analistas, 
que esperavam uma alta de pelo menos 
0,5% em setembro ante agosto. 

INDICADORES ECONÔMICOS 

PIB CRESCIMENTO (FONTE; BANCO CENTRAL | 
PIE (DESSAZ. ] 

PIB EM U55 BILHÕES * 

ATIVIDADE +* 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL (IBGE) 

VOLUME DE VENDAS NO VAREJO RESTRITO (IBGE) 
TAXA DE DESEMPREGO - PNAD D CONTÍNUA (IBGE) 
UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA (CNI) - DESSAZ. 

INADIMPLÊNCIA *** 

PESSOA FÍSICA ATÉ 90 DIAS 
PESSOA F.ACIMADESODIAS 
PESSOA JURÍDICA ATÉ 90 DIAS 
PESSOA À ACIMA DE 90 DIAS 

CONTAS PÚBLICAS [4% PIB)" (A) 

RESULTADO NOMINAL 

RESULTADO PRIMÁRIO 

DÍVIDA BRUTA DO GOVERNO GERAL 
DÍVIDA BRUTA INTERNA 
DÍVIDA BRUTA EXTERNA 

CONTAS EXTERMAS (55 À MILHÕES) 

INVESTIMENTO DIRETO! ESTRANGEIRO 

EXPORTAÇÕES 
IMPORTAÇÕES 
SALDO COMERCIAL 
SALDO EM TRANSAÇÕES CORRENTES 
RESERVAS INTERNACIONAIS LÍQUIDAS 
DÍVIDA EXTERNA TOTAL 
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Dinheiroemfundos 

O que são universidades comunitárias? 

Essas universidades formam um conjunto 

diverso. São aquelas que não são 

puramente estatais, como as federais, nem 
são totalmente privadas e em geral operam 

sem fins lucrativos. Algumas são quase 

centenárias, como as PUCS, por exemplo, e 
em São Paulo instituições como Mackenzie 
g FEI. Essas escolas não podem ter lucro, 
mas têm superávits. Eles podem ser 
reinvestidos, mas não distribuídos, caso 
contrário a escola perde a imunidade 

tributária. 

Por que financiá-las? 
Essas universidades fazem um 
trabalho social, especialmente as 
ligadas a fundações e associações 

religiosas. Elas buscam entender o 

que acontece na sociedade ou nas 
comunidades em que estão inseridas. O 
caso padrão é o aluno com dificuldades 
econômicas que não conseguiu entrar em 

uma federal, foi acolhido por uma 

comunitária, mas tem dificuldades para 
prosseguir com o curso. Multas delas já 
possuem programas de financiamento para 

esses alunos. Nós entramos para ampliar 

ESSES processos, 

Como vocês estruturam 

financiamentos? 

Por meio de fundos de investimento em 

direitos creditórios (FIDC). O fundo faz 

VIA INVESTE EM FINTECH 
PARA NEGOCIAR DIVIDAS 
A Via, controladora da Casas Bahia e 

Ponto, anunciou um investimento 

minoritário de valor não divulgado na 

fintech Uffa, que visa facilitar a 

negociação de dívidas, solicitação de 

crédito ou abertura de contas. O 

investimento foi realizado por meio do 

programa de aceleração de startups Via 

Next, cuja meta é investir até R$ 200 

milhões nos próximos cinco anos. Já 

foram realizados aportes nas startups 

GoPublic, Poupa Certo e Byebnk. 

da bi bi stiinia 

Co-fundador da 3R Capital, depois 3R 
Investimentos, em 2013 

FIAGRO IMOBILIÁRIO DA XP 
ESTREIA NO PREGÃO 
Na quarta-felra (17) começou a 

negociação das cotas do fundo de 

desenvolvimento do agronegócio 

(Fiagro) imobiliário da XP dedicado a 

imóveis agricolas. O fundo, que será 

negociado com o código XPCAI, val 

investir nessas propriedades por melo 

dos Certificados de Recebíveis do 

Agronegócio (CRA). Com isso, chegam 

a 30 esses fundos listados na Bolsa, 

A expectativa é que a captação atinja 

R$ 75 bilhões até 2025. 

MARA RSI ADRIANO BERNARDI, SÓCIO DA 38º INVESTIMENTOS 

uma análise da carteira de emprêstimo 

concedida pela universidade e compra 

essa carteira. O risco é assumido pela 

universidade, por melo de uma estrutura 
de cotas sênior e subordinadas: 20% das 

primeiras perdas vão para a universidade, 

Qual o potencial desse mercado? 
O mercado potencial pode chegar a até 
R$ 2,5 bilhões, com uma originação entre 

R$ 50 milhões e R$ 300 milhões por ano. 
Mas estamos iniciando de maneira 

conservadora e cautelosa. Analisamos várias 
universidades e estruturamos um fundo de 

R$ 250 milhões que reúne créditos de 

quatro instituições. Entre elas a Universidade 
de Santa Cruz do Sul (Unisc/RS), que 
oferece cursos de direito e de medicina, e a 

Unifeob, de São João da Boa Vista, em São 

Paulo, dedicada ao agronegócio. 

À quem se destina o fundo? 
O fundo é dedicado a investidores 

institucionais e tem uma maturação 

prevista entre cinco e dez anos, Algo 

entre 85% e 90% da carteira é dedicada 
a créditos educacionais e o restante vai 

para boletos recorrentes dessas 

universidades. Não ê nosso único 
produto. Também temos um fundo que 

buscou antecipar os Fiagro. É um FIDC 
que empresta dinheiro diretamente para 

os produtores agrícolas de médio e 

grandes porte, 

BANCO TOYOTA FAZ 
CAPTAÇÃO SUSTENTÁVEL 
O Banco Toyota do Brasil emitiu 

R$ 700 milhões em Letras 

Financeiras (LF) com características 

sustentáveis. A emissão foi dividida 

em duas séries, com prazos de dois e 

de três anos, e a remuneração é de, 

respectivamente, CDI mais 0,80% e 

CDI mais 0,00%. Os recursos vão para 

o financiamento de veículos híbridos 

das marcas Toyota e Lexus e parte 

dos ganhos val financiar o projeto de 

preservação Águas da Mantiqueira. 
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ARTIGO 
POR EDSON ROSSI* 

UMA QUESTÃO DE LINGUAGEM 
E ANATOMIA 

E preciso destruir o sistema que levou 57,7 milhões de brasileiros a eleger 
um anticidadão como Bolsonaro (e um Congresso como o de 2018) 

Háuns bons pares de anos, na segunda metade da decada de 

90, cuidei de um projeto editorial sobre música para piano. Três 

séculos de história. Era uma coleção em 20 fascículos, contando 

avida dos principais compositores e suas principais composições. 

Cada exemplar vinha acompanhado de um album com originais 

executados por Arthur Moreira Lima (1940). Todas as faixas 

foram gravadas em Londres, onde ele foi viver por meses, Morei- 

ra Lima é mundialmente reconhecido como um dos maiores 

intérpretes de Chopin. E para quem o conhece um pouco mais, 

frasista genial, Numa das reuniões finais para tratar do projeto, 

o encontro aconteceria em sua casa, que na época ficava na Urca, 

Ao me explicar como fazer para chegar ao endereço, ele disse: 

— Você estard numa via de sentido obrigatório. No final, serd 

obrigado pegar à direita, porque é contramão seguir em frente. Ele 

mesmo completou: 

— Bairro militar, né? O que não é obrigatório é proibido, 

Sempre me lembro dessa explicação quando olho para o 

sistema eleitoral brasileiro, e seu reflexo político partidario. 

Somos a autoproclamada maior democracia do mundo. 

Hahahahahaha. Com voto obrigatório... O comediante britânico 

John Oliver, do programa Last Week Tonight, já havia feito piada 

com isso em 2014. “E basicamente ilegal não votar no Brasil”, 

afirmou (Attps://bit.y/SqNse4X). E igualmente nos tinha adver- 
tido sobre perigo de eleger JB, quatro anos mais tarde (htips;/” 

bit.ly/S0BKVGo), a quem classificou de “racista, misógino, ho- 

mofóbico e não democrático”. Acertou todas. Quem mandou a 

gente não assistir mais vezes a Last Week Tonight... 

Talvez seja um defeito como povo. Não nascemos para demo- 

cracias plenas — as que incluem muito além do voto. Aquelas que 

contemplam direito à educação mais equilibrada, à saúde mais 

equilibrada, à mobilidade mais equilibrada, a oportunidades mais 

equilibradas, à distribuição de renda mais equilibrada. É prová- 

vel que haja elementos basilares que nos impedem de pegar a 

curva certa da história. Não nascemos para ser nórdicos, 

Há um estudo fantástico feito por M. Keitch Chen, hoje pro- 

fessor de economia comportamental da Universidade da Cali- 

fornia em Los Angeles (UCLA). Publicado em abril de 2013, sob 

o título The Effect of Language on Economic Behavior (O Efeito 

b6 | Dinheiro 24/11/21] 

da Linguagem no Comportamento Econômico), nele Chen de- 

monstrou que a estrutura linguistica poderia indicar certos ve- 

tores de comportamento de um grupo social na economia, Basi- 

camente, disse que países cujas linguas não separam de forma 

acentuada eventos futuros do presente, como o idioma alemão, 

possuem populações mais propensas a poupar e pensar em apo- 

sentadoria do que habitantes de paises em que a estrutura gra- 

matical separa mais marcadamente o presente do futuro. 

“Um falante de alemão prevendo chuva pode naturalmente 

fazê-lo no presente, dizendo 'Morgen regnet es”, que se traduz 

como 'chove amanhã”, escreveu Chen em seu estudo. “Em con- 

traste, o ingles exigiria o uso de um marcador futuro como “vai” 

ou “val fazer": Vai chover amanhã”. O mesmo cabe para linguas 

latinas, como o espanhol e o português: “maniana lloverá” ou 

“amanhã chovera”. Ambas destacam duas vezes a divisão tem- 

poral (amanhã + chovera). Nesses lugares, a marcação linguisti- 

ca acentuada entre presente e futuro faz com que o comporta- 

mento populacional em relação ao que virá seja, na média, mais 

displicente e haja menos taxa de poupança. Pesquisando 76 pa- 

ises, a diferença foi um indice de poupança 54% menor nas nações 

de futuro-presente mais distanciados. Sim, estamos neste grupo, 

Nosso pacote de cultura-lingua-comportamento efetivamen- 

te molda quem somos. Vale na economia, vale na política. 

A Winston Churchill é atribuida a frase de que “o melhor argu- 

mento contra a democracia é uma conversa de cinco minutos 

com o eleitor mediano”. E ninguém negaria que se tratava de um 

convicto democrata. Torna-se inevitável pensar, pelo que vivemos 

nos últimos três anos, que o pais em que democracia é traduzida 

por “proibição ou obrigatoriedade” nos trouxe a esse pântano 

moral e fiscal que nos impede de crescer economicamente. Es- 

queça as ilusões, Esqueça reformas Administrativa, Tributária 

ou Previdenciária. Não haverá saida nacional sem que a Reforma 

Politica seja fortemente demandada. Um papel para todos aque- 

les que trabalham e falam uma lingua muito diferente da de 

Brasília e da elite de nosso funcionalismo público. 5| 

“Edson Rossi é redator-chefe da DINHEIRO, 



| Apresenta 

MINISTÉRIO DO TURISMO e TOM BRASIL apresentam: 

CURTA TEMPORADA! 
INGRESSOS GRATUITOS! 

pr its BRASLILA 

ERCTM AÇÃO 
a FARIA Lia DD 

Fla | 
MIGUEL BRIAMONTE ; 

Palsein Programa: Apoia; 

dl | 
lTudoAzul Nail shift 

100% INTEGRAL 

ROCKING:eLIFE 

otombrasilshows 

mgrupotombrasil 

Pombrasil - o 

CONFIRA A PRO AMAÇÃ O COMPLETA 

SHOW ACUSTICO: TOCANDO 05 SUCESSOS DE SUJAS BANDAS E CLÁSSICOS DO ROCK MUNDIAL 

tg 1 

di "mu 

e 

= E S 
E / E T and 

| mes 

TS 

“FÁBIO MARCELO | 
LIONE BARBOSA 
ALÍRIO. ALBERTO 

NETTO RIONDA 

CONSIGA Z. 

COM GRANDES CONVIDADOS DO ROCK INTERNACIONAL 

19 DE NOVEMBRO 
DE 20271 (SEXTA) 

GESSINDE mn 
não vejo ahora. 

[EB ve rana roo6s 05 rúmCOS 

AO CORDAS PA MARAR GE TA AOS 

Ei EC od PO A, Ch E OE RS 

am por it srt epudmraraiie gas erre Agric cosmerdiciadie 
erro noi pe pnertaçõeo dos clsgarvenos qui COPMpEov er Eca comchção ps eevira-a cão 

um tri aber qt | BLIPCS [1 SM TIDO 



BREVE LANÇAMENTO 

54 

YOU,INC APRESENTA 

VSrso 
Eudlured bm 

EMILIANO 

YOU INC E GRUPO EMILIANO JUNTOS PARA 

TRAZER A FORMA MAIS INOVADORA, TECNOLÓGICA 

E SOFISTICADA DE MORAR NO JARDINS. 

Mr o — ENS AA 
MI o e STE data 
- Fi E ; 4 

STUDIOS+ 
COM PÉ-DIREITO 

3,40 M' 

DORM. 
COM 1 VAGA 

VISITE STAND | AL. SANTOS, PSTAJSARDINSE 

Participação: Participação e construção: 

GRUPO 

- TAVA | | | AN N (O B RB CAPITAL IRocontec 
Bocha Cormisição = Tarasoaga 

you,aredioita! VERSOJARDINS.COM.BR | 3164.3457 

You Intormadiação Imobiliária Ltda.: Am. Pros. Juscalino Kubitschek, 350 > 2º andar - São Paulo = 5P = CEP 04543-000 - Tal: (NM) MPPPD0 = CRECI: 25.672), O amproandimanto pó será comercializado 

após à Registro de Incorporação no Cartório de Imávais competente, nos Lermos da Lei nº 4.691-B4. Projeto em aprovação e sujeito a altarações. As imagens contidas neste materiai são meramanta 
lustrativas, podendo sofrer altarações. À vagetação e o paisagismo retratados são meramente Ilustrativos e apresentam parte adulto de referência. Na entrega do empreendimento, assa vegatação 

poderá apresentar difaraonças de tamanho o porta. “Limitado a 106 unidades Studio com pá-direito de 340 m, entregues conforma memorial descritivo. **1 vagã apenas nas unidades de | dorm. 


